




 

 

 تقريظ

 احلبيب أيب بكر العدين بن عيل املشهور

 حفظه اهلل تعاىل

حلمد هلل، وصىل اهلل عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني، ا      

فقد عرض عيلَّ السيد النبيه الدكتور سقاف بن عيل العيدروس  وبعد.

كتابه املسمى إحتاف اجللساء باألحاديث املتعلقة بالنساء؛ فاطلعُت 

عليه فوجدته بفضل اهلل تعاىل كتابًا جامعًا يستحقُّ النرش ملا فيه من 

التفصيل والتبويب، النافع املفيد، من قول نبيِّنا حممد صىل اهلل عليه 

 وسلم.

هتا؛ بدءاً وقد أحسن االختيار يف كلِّ ما خيصُّ املرأة يف شوؤن حيا       

ه يف الدين حتى صفات الزوجة الصاحلة، يف أربعني حديثاً  من التفقُّ

 انتقاها من كتب احلديث، برزت يف حلَّة قشيبة، حتمل توجهات

عجيبة، ال تستغني عنها املرأة املسلمة؛ وال الرجل املسلم، وازدادت 

 َمن ال ينطق عن اهلوى، صىل اهلل عليه وسلم.قوًة كوهنا أحاديث 



 

 

من العلامء بجمع أربعني حديثًا يف مواضيع  د سبق العديدُ وق        

شتى، لكن هذا اجلمع يتميَّز باعتنائه بقطاع النساء الاليت جيهلن الكثري، 

هنَّ من أحاديث البشري النذير.   ممَّا خيصُّ

فنشكره شكرًا جزياًل، ونسأل اهلل له التوفيق، واستمرار البحث      

ذه اخلدمة التي تربط بني الواقع يف هذه الطريق، فاجلميع حمتاجون هل

 وحديث النبي صىل اهلل عليه وسلم.

ورضاه وباهلل نسأل اهلل له الربكة يف الوقت، والعون عىل طاعة اهلل      

 التوفيق.

 أبوبكر العدين بن عيل املشهور                                                     

 تريم –حرضموت                                                                      

 هـ1440صفر  28                                                                      
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 ةــدمـــاملق 

ده تعاىل أمح ،م عىل من يشاء بام يشاء، واملتكر  ل بالنعمة والعطاءهلل املتفض   احلمد        

، والصالة اىل شكرًا نستزيد منه من النعامء، وأشكره تعوهو أهل احلمد والثناء

، املبعوث هاديًا م عىل سيدنا حممد خرية األنبياء، وصفوة أهل األرض والسامءوالسال

صىل اهلل عليه وعىل آله  (1) يف النساء ( اهللَ ) اهللَ :، والقائل صىل اهلل عليه وسلمامومعل  

 .، وأصحابه الكرماءالنجباء 

أما بعد . فإن فقه املرأة ألمور دينها، وتعلمها ألحكام رشيعة رهبا، هو من آكد        

، وسلم عليه، وأوىص بهالنبي صىل اهلل عليه  ، ولذا فقد حث  الشؤون األمور وأهم  

صىل اهلل  ) أتى النبي   :؛ فعن ابن عباس ريض اهلل عنهام قالفيه بقوله وفعلهورغب 

أتني  وذكرهن (، وعن أيب سعيد ريض اهلل عنه أن نساءً  فوعظهن   عليه وسلم النساءَ 

عليك  فاجعل لنا يومًا  نا الرجال  : غلبَ رسول اهلل اهلل عليه وسلم فقلن ياالنبي صىل 

 .(2) .. (. ووعظهن   وعلمهن   يومًا فأتاهن   تذكرنا فيه ؛ فواعدهن  

وتوسيع دوائر الفقه والفهم، وسعيًا  ،العلمالدعوة ونرش تبليغ يف مني  ومشاركةً         

 ، فقد(3) ي ولو آية () بلغوا عن  :حديث رسول اهللوعماًل بلنرش اخلري وأسباب اهلداية، 

، عليه الصالة والسالم النبي الرسالة أربعني حديثًا من أحاديثيف هذه  مجعت  

                                                             

 أخرجه عبد الرزاق يف املصنف، والطرباين يف املعجم، وغريمها. ( 1)

 أخرجه هو والذي قبله البخاري ومسلم يف صحيحهام. ( 2)

 أخرجه البخاري يف صحيحه، والرتمذي يف جامعه والدارمي يف سننه. ( 3)
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، األحكاماآلداب و يف أبواب الفضائل وحرصت أن تكون مجيعها فيام خيتص بالنساء 

 .دواوين احلديث املعتربةانتقيت ها من املشتهرة، و ةها من كتب السن تالتقط

يًا بالعلامء  رغبًة يف االختصار، فقط وقد اقترصت عىل أربعني حديثاً          وتأس 

 وشهيداً  له شفيعاً  كنت   عماًل بحديث ) من حفظ  عىل أمتي أربعني حديثاً األخيار، و

 ت  يوم القيامة ( ويف رواية )ك  
 
 .(1) هداء ( يف زمرة الش  رش  وح   ،ب يف زمرة العلامء

ٍف واحٍد كتبت ها و، وانتقيت ها إنني بعد أن مجعت  هذه األحاديث ثم            يف مؤل 

بت ها ة   كالممن  وذكر حواصَل ها، لرشح بعض ألفاظ   الني ة   حصلت   ،ورت  نة  أئم  الس 

اظها، ف ف  َاًل من وح  ثني، و عباراتكتبت  مج  عبارات من  فوائدَ  خل صت  الفقهاء واملحد 

اح املعتربين،  دل  عليها من فضائل الفوائد التي  أبرز بذكر ت  كل  حديٍث ختمثم الرش 

امت أو أحكام تم   متس  احلاجة  هلا أو يتم  هبا الكالم.، وبعض م 

أن جيعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، ووسيلًة إلحياء ما تعاىل أسأل اهلل        

من وَقَف عليه، وأن ينفعني به يوم أن ينفع هبذا املجموع مات من الرشع العظيم، و

 ) نَض   :ليقوحيث  عليه الصالة والسالموأن يدرجني به يف دعائه وقوف بني يديه، ال

 ،(2) ( له من سامع غ أوعى، فرّب مبل  مقالتي فوعاها فأّداها كام سمعهاسمع  ءاً اهلل امر

 ب العاملني.واحلمد هلل ر ،م اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسل  وصىل  

 سقاف بن عيل العيدروس

 هـ4/4/1426

                                                             

 أخرجه أبو نعيم يف احللية والبيهقي يف الشعب وغريمها. ( 1)

 أخرجه أمحد يف املسند والرتمذي يف جامعه وغريمها. ( 2)
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 احلديث األول

 ه يف الدينالتفق  

عن أم سلمة ريض اهلل عنها أن أم سليم قالت: يا رسول اهلل :إن اهلل ال يستحي من  

 : ) نعم إذا رأت املاء ( فضحكت أم سلمةعىل املرأة غسل إذا احتلمت ؟ قالاحلق هل 

( رواه  شبه الولد  ؟ م  ) فب  : عليه وسلم فقال النبي صىل اهلل: ) أو حتتلم املرأة ؟ ( فقالت

 البخاري ومسلم وغريمها .

  : رشح احلديث

 حيتمل معنيني: "إن اهلل ال يستحي من احلق"قوهلا: 

ل بالبعوضة وشبهها كام قال سبحانه املثَ  معناه ال يمتنع من بيان احلق ورضب  األول: 

فكذا أنا ال أمتنع من  "أن يَضب مثاًل ما بعوضة فام فوقها إن اهلل اليستحيي"وتعاىل 

 . أنا حمتاجة اليهسؤايل عام  

اهلل ال يأمر باحلياء يف احلق وال يبيحه، وانام قالت هذا اعتذارًا بني  معناه: إن   الثاين:

يدي سؤاهلا عام دعت احلاجة اليه مما تستحي النساء يف العادة من السؤال عنه وذكره 

 الرجال .  بحَضة

االحتالم: خروج املني يف النوم، واملعنى:  (هل عىل املرأة غسل اذا احتلمت ) : قوهلا

فيه أنه ينبغي ملن "قال النووي : هل جيب عىل املرأة غسٌل بخروج املني منها يف النوم، 

ن ذلك إف ؛عرضت له مسألة أن يسأل عنها وال يمتنع من السؤال حياء من ذكرها

واإلمساك عن  ،ال بخريإواحلياء ال يأيت  ،هقي ألن احلياء خري كل  ليس بحياء حقي

 ."فكيف يكون حياءً  السؤال يف هذه احلال ليس بخري بل هو رشر 
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ن عرفته بأوصافه أرأت املني بجيب عليها الغسل إذا أي:  (إذا رأت املاء ) نعم، :  قوله

املرأة أصفر، فإذا اجتمعا  وماء ماء الرجل أبيض،"ويف احلديث: التي ذكرها الفقهاء، 

ثا ن  تعاىل، وإذا عال منّي املرأة منّي الرجل أ   املرأة أذكرا بإذن اهلل فعال مني  الرجل مني  

 .(1)"بإذن اهلل 

ا إذا  حمل  ذلك إذا تبني  هلا وعرفته،و        ن إف، (2)ت  ختري   مذٌي  وأ منير  هل هوت شك  أم 

صاهبا منه أ، لكن تغسل ما جعلته مذيًا وتوضأت وأ ،شاءت جعلته منيًا واغتسلت

 .ألن  املذي نجس

، وإنام "سلمة وجهها أم   ت  فغط  "ويف رواية أخرى  ( : ) فضحكت أم سلمةقوهلا

 .ما سمعت   فعلت  ذلك حياًء عندما سمعت  

بًا، وحتتلم املرأة (  : ) أوَ قوهلا فيه تعني: أو يكون ذلك من املرأة، وقد قالت ذلك تعج 

ها احلياء عن ذلك، ؛ وأن ال ملراجعة ملا مل تفهمهوا املساءلةعىل املسلمة  أن   وقد يرد 

يف  نساء األنصار مل يمنعهن احلياء أن يتفقهن  ن عَم النساء )  اآلخرديث احلأشار اليه 

 .(3) الدين (

فمن أين جاء شبه الولد هبا، وقد دل   يعني: إن مل حتتلم املرأةشبه الولد  (  مَ ) فب  : قوله

العقل استعامل أسلوب اإلقناع بمخاطبة سؤاله صىل اهلل عليه وسلم عىل أنه ينبغي 

ل إىل فهم السائل.  والتنز 

                                                             

 احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه. ( 1)

 شهوة، وحكمه حكم البول من حيث نجاسته ونقضه للوضوء.املذي: ماء رقيق لزج، خيرج عند ثوران الشهوة بال  ( 2)

 احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه، وأبو داود يف سننه، وقد عل قه البخاري يف صحيحه. ( 3)
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 فوائد احلديث :

ه يف ها احلياء عن التفق  ( فيه سؤال املرأة العامل عن أحواهلا التي حيتشم منها و اليرد  1)

 .دينها

جنة وتكرير اجلواب إلفهام يف األمور املسته واإلشارةلتعريض االكتفاء با( فيه 2)

 .السائل

 .  زاده اهلل رشفاً  ،( فيه حسن خلقه  صىل اهلل عليه وسلم وعظيم حلمه وحيائه3)
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 احلديث الثاين 

 ساءرية الن  غ   

: ) إن اهلل عليه وسلم قالال النبي صىل اهلل عن ابن مسعود ريض اهلل عنه قال : ق        

إيامنًا واحتسابًا كان هلا  فمن صرب منهن   ،عىل الرجال ، واجلهاد  عىل النساء رية  كتب الغ  

  .(1)رواه البزار والطرباين  وغريمها أجر الشهيد ( مثل  

 رشح احلديث :

عىل رجاهلن  ومن  أي: حكم بوجود الغرية يف النساء) إن اهلل كتب الغرية (  قوله

: هي مشتقة من نفة، قال القايض عياضبفتح الغني احلمّية واألوالغرية: ، رضائرهن  

 القلب وهيجان الغضب بسبب املشاركة فيام به االختصاص، وأشد ما يكون تغري  

 ذلك يف حق الزوجني.

بالغرية دون الرجال، بل املراد كثرة  ختصاصهن  اليس معنى هذا  النساء () عىل  قوله

، وإال فالغرية قد تعرتي الرجال أيضًا ففي صحيح البخاري قال صىل اهلل ذلك منهن  

) أتعجبون من غرية سعد ؟ ، ألنا أغري منه ، واهلل أغري مني ( وفيه أيضًا  :عليه وسلم

ذا ، قالوا: ملن ه :) دخلت اجلنة فأبرصت قرصًا، فقلت :قال صىل اهلل عليه وسلم

أن أدخله فذكرتك غريتك ياعمر ، فبكى عمر وقال :  ، فأردت  لعمر بن اخلطاب

 .ي يانبي اهلل أو عليك أغار؟ (يارسول اهلل بأيب أنت وأم  

                                                             

قلت:  .(4/320جممع الزوائد ) "قه البزار، وبقية رجاله ثقاتفه أبو حاتم ووث  ضع   ،فيه عبيد بن الصباح" :قال اهليثمي( 1)

(، لذا قال العالمة نجم الدين الغزي عن هذا احلديث: 2/191)"عبيد بن الصباح ليس به بأس"البزار يف مسنده: وعبارة 

 (.1/236كام نقل العجلوين عنه يف كشف اخلفاء ) "سنده جي د"
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قد تكون الغرية حممودة من الرجال إن كان احلامل عليها إصالح النساء  قلت :

 . الظن وءالتهمة وس مذمومة إن كانت بدافع وقد تكون ،وتقويم اعوجاجهن  

) واجلهاد عىل الرجال ( أي كتبه اهلل عليهم ، وهذا توجيه للنساء ليصربن عىل  :قوله

ن مل جتاهد إام يصرب الرجال عىل جهاد االعداء، فعند ثوران الغرية ك جهاد أنفسهن  

وظلمها  هابتسخط   ؛وظفر هبا شيطاهنا ،نفسها وهواها ذهب كامل دينها إحداهن  

 .لك نفسها وغريها، وعند ذلك ت  لزوجها وغريه

  .للفظ ر رعايةً ام أتى بصيغة املذك  ن  إو صربت   :أي ( ) فمن صرب منهن   :قوله

 .هثوابل وطلباً  تعاىل،لوجه  تصديقًا بثواب اهلل، وإخالصاً  :أي(  واحتساباً  إيامناً )  قوله:

عركة الكفار بسبب تل يف مق  مثل ثواب من  :) كان له مثل أجر الشهيد ( أي قوله

باجلهاد الذي  وهي عدم قيامهن   ،: فهذه تقابل وجترب تلك النقيصةقال املناوي ،القتال

  . كتب عىل الرجال
 لطيفة :  

، ىل اهلل عليه وسلم عند بعض نسائهكان النبي ص :قالريض اهلل عنه عن أنس         

صىل اهلل عليه  التي النبي   ، فَضبت  بصحفة فيها طعامهات املؤمنني فأرسلت إحدى أم  

، فجمع النبي صىل اهلل عليه فانفلقت الصحفةَ  وسلم يف بيتها يد اخلادم فسقطت  

             طعام الذي كان يف الصحفة ويقول:وسلم َفل َق الصحفة ثم جعل جيمع فيها ال

حتى أتى بصحفة من عند التي هو يف  -أي أبقاه-حبس اخلادم  ثم   ،كم (أم   غارت   )
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، وأمسك املكسورة يف بيت صحيحة اىل التي ك رست صحفتهابيتها، فدفع الصحفة ال

 رست فيه ( .التي ك  

عائشة والتي أرسلت إليه  ا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم هي: التي عنده قلت

 أمجعني . ن  لطعام زينب بنت جحش ريض اهلل عنهبا

 :فوائد احلديث 

الغرية من صفات النساء وأهنا قد حتملها عىل ما يغضب اهلل تعاىل من األقوال  ن  أ( 1)

 ها .عىل املرأة أن جتاهد نفسها وهواها ليسلم هلا بذلك دين  لذا فإن   ،واألفعال

األعامل الصاحلة إنام يثاب عليها إن احتسب صاحبها األجر  ن  أدل  احلديث عىل ( 2)

 وعملها خملصًا لوجه اهلل تعاىل .

ره وال خيطر له عىل من األعامل ما قد حيتقره املؤمن وله أجر عظيم قد ال يتصو   ن  أ( 3)

 بال .

* * * 
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 احلديث الثالث

 الفطرة

: ) إنام النساء شقائق عليه وسلم قال أن النبي صىل اهللعن عائشة ريض اهلل عنها        

 الرجال ( رواه اإلمام أمحد وأبوداود والرتمذي وغريهم.

 سبب احلديث : 

ئل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن الرجل س   :قالتريض اهلل عنها عن عائشة       

ئل ، و( يغتسل) : فقال ،ومل يذكر احتالماً  جيد بلالً  احتلم ى أنه قد عن الرجل يرس 

 ،: أعىل املرأة ترى ذلك غسٌل قالت أم سليم (، ال غسل عليه) قال:  ،وال جيد بلالً 

 .( ؛ النساء شقائق الرجالنعم) قال: 

 رشح احلديث :

هذه الرواية  ؛ وقد أفادت  ( بدون ما ( وقع يف رواية الدارقطني )  إن   ام ) إن   قوله :

  احلرص.

املرأة من لكلمة وع مج  كل ها سوان سوة والن الن الل غة: الن ساء وقال أهل ساء ( الن  ) قوله :

قال: غري لفظها؛ كالقوم يف مجع املرء  ، واحلاصل أنمجع نسوة إذا كثرن :النساء، وي 

 .النساء مجع امرأة وليس هلا واحد من لفظها، وكذلك املرأة ال مجع هلا من لفظها

نسبه من  شق   هألن ؛ألبيه وألمه الرجل أخوهو  :شقيقالجال ( ) شقائق الر   قوله :

قن ق  ش   كأهنن   ،أمثاهلم ونظائرهم يف األخالق والطباع ، ومعنى شقائق الرجال:نسبه



10 
 

من آدم عليه الصالة و السالم، ويؤخذ من احلديث  لقت  حواء خ   ألن  وذلك  ،منهم

 .أة برؤية البلل بعد النوم كالرجلأنه جيب الغسل عىل املر

 فوائد احلديث :

بلوا عليها من حيث تي ج  النساء كالرجال يف األمور الدل  احلديث عىل أن ( 1)

 .الفطرة

، وأهنا كالرجل يف أكثر األحكام إىل تكريم املرأة وبيان مكانتها ( يف احلديث إشارة2)

 الرشعية والواجبات الدينية.

( ال يدخل يف ذلك ما دل النص عىل استثنائه كاملرياث والشهادة وغري ذلك من 3)

 مرشوعية اجلهاد واجلمعة واجلنائز وغريها .

* * * 
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 احلديث الرابع 

 التصفيق يف الصالة 

: ) التسبيح للرجال ه عن النبي  صىل اهلل عليه وسلم قالعن أيب هريرة ريض اهلل عن      

 رواه البخاري ومسلم.والتصفيق للنساء ( 

 :سبب احلديث

روى البخاري عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول اهلل  صىل اهلل عليه وسلم         

فجاء ،  أبو بكرة فصىل  فحانت الصال ،صلح بينهمذهب إىل بني عمرو بن عوف لي  

وكان أبو بكر ال  ،ق الناسفصف   ،الصالةصىل اهلل عليه وسلم  والناس يف رسول اهلل 

صىل اهلل عليه فلام أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول اهلل  ،يلتفت يف صالته

فرفع أبو بكر  ،وسلم  فأشار إليه رسول اهلل  صىل اهلل عليه وسلم  أن امكث مكانك

وسلم  من ذلك  ريض اهلل عنه يديه فحمد اهلل عىل ما أمره به رسول اهلل  صىل اهلل عليه

م رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ثم استأخر أبو بكر حتى استوى يف الصف وتقد  

إنام : )ما يل رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه يشء يف صالته فليسبح، فصىل ثم قال

 التصفيق  للنساء ( .

 :رشح احلديث

 هبم خمتٌص  :) التسبيح للرجال ( أي قوله
 
 مأمورةٌ  املرأة من التسبيح ألن ، و منع النساء

ومنع الرجال من التصفيق هبا شى من االفتتان ملا خي   بخفض صوتا يف الصالة مطلقاً 

  . ألنه من شأن النساء
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ء كام يدل عليه روايات يش ) التصفيق للنساء ( أي : مرشوع هلن فعله إذا ناهبن  قوله 

قال أن معنى ، احلديث  هو من أفعال النساء ولعبهن   "للنساءالتصفيق "وال يبعد أن ي 

 . ال يليق ألحد أن يفعله يف الصالةف

 :فوائد احلديث

وذلك بأن تَضب  ؛( يف احلديث جواز التصفيق للمرأة يف الصالة إذا ناهبا يشء1)

 ببطن أحدى اليدين عىل ظهر عىل األخرى أو بظهرهيام عىل بعض. 

ند الكثري فإنه يبطل الصالة وهو ع( حيث جاز هلا التصفيق فلتحذر من العمل 2)

ومثله التصفيق بقصد اللعب فإنه مبطل ولو بحركة  ،الشافعية ثالث حركات متوالية

 واحدة .

 فإن فعلت ،هفال ينبغي للمرأة فعل   ،( أن التسبيح يف الصالة للرجال إذا ناهبم يشء3)

َه هلا ذلك وال تبطل صالتا  .َكر 

 .كبرياً   وأن الرشع أعطى هذا اجلانب اهتامماً ( فيه أن املرأة مأمورة بالسرت4)

*** 
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 احلديث اخلامس

 نساء أهل النار

نفان  ل رسول اهلل  صىل اهلل عليه وسلم: ) ص  قا :عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال        

، ونساء ط كأذناب البقر يرضبون هبا الناس:  قوم معهم سيامن أهل النار مل أرمها

ال يدخلن اجلنة  ،كأسنة البخت املائلة رؤوسهن   ،يالتم   مائالت   ،عاريات كاسيات  

مسلم اإلمام أمحد ورواه وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا (  ،وال جيدن رحيها

 .اوغريمه

 رشح احلديث :

من ذلك أهنم  واليلزم، أي: مم ن يدخلوهنامن أهل النار مل أرمها ( ) صنفان  قوله

د،  ل د فيها موح   ،: هذا احلديث من معجزات النبوةالنوويقال خملدون فيها إذ الخي 

 .ا موجودان، وفيه ذم هذين الصنفنيفقد وقع هذان الصنفان ومه

  .هم أعوان وايل الرشطة املعروفون باجلالدين(  قوم معهم سياط كأذناب البقرقوله ) 

ق يف إخباره بنحو رسقة ليصد   مثالً  ممن ات   أي: يَضبون(  يَضبون هبا الناسقوله ) 

يف الصفة واملقدار إىل إهالك املَضوب أو  املرشوعَ يف رضهبم وا تعد   ، وربامبام رسق

 .تعظيم عذابه

 ،كاسيات من نعمة اهللاألول:  :يف معناه أقوال) ونساء كاسيات عاريات (  قوله

شف بعضه إظهارًا جلامهلا بعض بدهنا وتكتسرت ، الثاين: أهنا عاريات من شكرها

 .يصف لون بدهنا رقيقاً  تلبس ثوباً ، الثالث: أهنا ونحوه
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 مائالت عن طاعة اهلل وما يلزمهن   يف معناه أقوال: األول:(  يالتمم   مائالت ) قوله

، : مائالت يمشني متبخرتاتالثاين ،املذموم غريهن فعلهن   من  يعل  ه، مميالت حفظ  

 ،وهى مشطة البغايا ،مائالت يمشطن املشطة املائلة ، الثالث:كتافهنمميالت أل

 .مميالت يمشطن غريهن تلك املشطة

الب خت هي الن وق، واألسنمة: مجع سنام وهو خت ( ) رؤسهن كأسنمة الب   قوله

 .قاله النووي ،منها بلف عاممة أو عصابة أونحوهاهنا ويعظ  يكرب   ن  املراد أهنمعروف، 

مل ذلك عىل من  ( ال يدخلن اجلنة) قوله  ل من يدخل، أو حي  أي: ال يدخلنها مع أو 

 .تعاىل استحل  ذلك والعياذ باهلل

ال  ن  رائحة اجلنة، ومل يرد به أهن منيشم ال ن  أهن ( املقصود رحيها نَ وال جيد  قوله: )

بينه وبني  مجعاً الكبائر  الذين مل يقرتفوا ل ما جيدها سائر املسلمنيا أصال، بل أو  هنجيد

ال  عىل أن صاحب الكبرية إذا كان موحداً  ضدت به الدالئل النقلية والعقليةما تعا

 خيلد يف النار، وال حيرم من اجلنة.

عامًا، مسرية أربعني  وقع يف رواية: (  وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا)  قوله

 غريهاويف ويف رواية مخسامئة عام، ، ويف األخرى مائة عام، ويف رواية سبعني عاماً 

ذلك بحسب اختالف األشخاص واألعامل،  بأن  بني هذه الروايات ع ألف عام، ومج  

وتفاوت الدرجات، فيدركها من شاء اهلل من مسرية ألف عام، ومن شاء من مسرية 

 قاله ابن العريب وغريه. ،أربعني عاما، وما بني ذلك

 : ديثفوائد احل
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ل عىل ويف هذا دلي ،هم أهل الناركر يف احلديث حيث سام  ( فيه الوعيد الشديد ملن ذ  1)

 . أن ذلك من الكبائر العظائم

، بعيدة عن ها، حمافظة عىل حيائها( فيه أن عىل املسلمة أن تكون متسرتة يف لبس2)

 .مواضع الريب والشبهات

 . م له رشكاء يف اإلثمعليه واملعل   الفاعل اإلثم والد   ( دّل احلديث عىل أن  3)

 عليه وسلم بام ظهر بعده م من أعالم النبوة حيث أخرب النبي صىل اهلللَ ( فيه عَ 4)

 .بقرون
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 احلديث السادس

 نساء اجلنة

: لم: قال رسول اهلل  صىل اهلل عليه وسموسى االشعري ريض اهلل عنه  قال عن أيب        

ل  من  م  الرجال كثري ومل يكمل مـن النساء إال مريم بنت عمران وآسية امرأة ) ك 

رواه البخاري .  فرعون وإن فضل عائشة عىل النساء كفضل الثريد عىل سائر الطعام (

 .                 ومسلم

 : رشح احلديث

 ؛عىل متام اليشء وتناهيه يف بابه ل من الرجال كثري ( لفظة الكامل تطلقم  : ) كَ  قوله

 واملراد هنا التناهي يف مجيع الفضائل وخصال الرب والتقوى .

هن عىل ل من النساء ( وذلك ألن النساء ناقصات عقل ، فعقل  : ) ومل يكم   قوله

، ثم  إن احلرص هنا غري شهادة اثنتني شهادة رجل ت  النصف من الرجال وهلذا عدلَ 

العاملني بأربع: مريم ابنة عمران، ك من نساء حسب   "مراد فقد أخرج أمحد وغريه بلفظ 

 ."وآسية امرأة فرعون، وفاطمة ابنة حممد، وخدجية ابنة خويلد 

عليه - ىا مريم فهي أم عيس: ) إال مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون ( أم   قوله

، العاملقة، وقيل: من بني إرسائيل زاحم، قيل: منا آسية فهي بنت موأم   -السالم

ص   الكامل يف ، وعطيتا من سلوك السبيل إىل اهللام برزتا عىل الرجال ملا أ  ر إلهن  تا بالذكخ 

، ثم الظاهر أهنام خري نساء عرصمها والتفضيل بينهام "ةمرتبة الصديقي  " حقهن  
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، وزادت عليهام فاطمة ريض اهلل مريم أفضل م من دليل آخر أن  ل  ، وع  عنهمسكوت 

 . أبوهيا من كامل   عنها بزيادة كاملٍ 

قال القايض : هذا احلديث يستدل به من يقول بنبوة النساء ونبوة آسية ومريم، 

 ،. اهـن وولّيتان من أولياء اهلل تعاىلتني بل مها صّديقتاواجلمهور عىل أهنام ليستا نبي  

تام غريب ضعيف وقد نقل ه من القول بنبو  : هذا الذي نقلَ به النووي فقالوقد تعق  

 .اإلمجاع عىل عدمها مجاعةٌ 

املؤمنني،  يق، أم  يقة بنت الصد  ( هي الصد  : ) وإن فضل عائشة عىل النساء  قوله

 .، ريض اهلل عنهاوزوجة النبي األمني

 ،بع منهكفضل الثريد عىل سائر الطعام ( املراد بالفضيلة يف الثريد نفعه والش  : )  قوله

نسان من أخذ كفايته منه ن اإلومتك   ،وااللتذاذ به وتيرس تناوله ،وسهولة مساغه

؛ وفضل عائشة عىل النساء زائد طعمةفهو أفضل من سائر األ ،ري ذلكوغ ،برسعة

 ة.ل الثريد عىل غريه من األطعمكزيادة فض

  : فوائد احلديث

 ه اهلل تعاىل لذلك. قى إذا وفق  الكامل يف الفضائل والت  رتبة غ ( فيه أن العبد قد يبل  1)

العقل  لوا به من وفورض  أن الرجال أقرب اىل حتصيل الكامل من النساء ملا ف  ( فيه 2)

 ومالزمة الطاعة.

وتفضيله هلن  وأن ذلك من إكرام اهلل هلن    يف احلديث،كرنَ ( فيه فضيلة ظاهرة ملن ذ  3)

 .؛ واهلل ذو فضل عظيم عىل من سواهن  
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ة   : تتم 

 ( يكمل من النساء إال مريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم وملأ خذ من قوله: )       

احلكم  إذ ( .) ما رأيت من ناقصات عقل ودين..الشيخني اآلخر: صيص حديث خت

 ىل كل فرد من أفراده بذلك اليشء.بيشء ال يستلزم احلكم ع عىل الكل  

* * * 
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 احلديث السابع

 حتريم الصالة عىل احلائض

 احليضة   عن عائشة ريض اهلل عنها عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال : ) اذا أقبلت        

 رواه البخاري ومسلم. ( م وصيِل الد   فاغسيل عنك   ذا أدبرت  إو ،ي الصالة  فدع  

 : رشح احلديث

فه احليضة  ) اذا أقبلت   قوله ( املعنى: إذا جاء احليض بأن عرفته بعادٍة أو متييز، وعر 

 الفقهاء بأنه دٌم جبل ة خيرج من أقىص رحم املرأة عىل سبيل الصحة.

حتريم  ( يف هذا هني عن الصالة يف زمن احليض وهو هني ي الصالةفدع  قوله ) 

وسواء يف هذا الصالة املفروضة والنافلة  ،مجاع املسلمنيإويقتيض فساد الصالة هنا ب

وكذلك حيرم عليها ، وسجود الشكرسجود التالوة أحلقوا هبا  و ،لظاهر احلديث

افعيل "ائشة عندما حاضت: لعألنه صالة، ولقول النبي صىل اهلل عليه وسلم الطواف 

 رواه البخاري. "ري أن ال تطويف بالبيت حتى تطهريما يفعل احلاج، غ

ا : مم  يف رشح مسلمالنووي قال  ،نقطاع احليضا( املراد باإلدبار  ذا أدبرت  وإ)  قوله

مة انقطاع احليض أن عاَل  ، وحاصله أن  عالمة انقطاع احليض عتنى به معرفة  أن ي   بنبغي

مل خيرج يشء رطوبة بيضاء أم  وسواء خرجت   ،ينقطع خروج الدم والصفرة والكدرة

حلصول  ة البيضاء ليست رشطاً : يف كالم النووي تنبيه عىل أن القص  قلت  ، أصالً 

 .فالعربة باجلفاف ملا تعتقده النساء فقد تطهر املرأة وإن مل ترها خالفاً  ،هرالط  
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واستدل به ) فاغسيل عنك الدم ( أي: أزييل الدم حتى اليبقى له لون وال أثر،  قوله

 الفقهاء عىل اشرتاط طهارة ثوب املصيل وبدنه عن النجاسة.

سل، وقد قلت  "وإذا أدبرت فاغتسيل" ريهوغ زاد النسائي: مل يذكر يف هذه الرواية الغ 

  .، وهو فرض بإمجاع العلامءوهو دليل عىل وجوب االغتسال إذا نقطع احليض

: قال أصحابنا : اذا مىض زمن حيضتها وجب عليها أن  ( قال النووي) وصيل   قوله

وال  جيوز هلا أن ترتك بعد ذلك صالةً  وال، (1)تغتسل يف احلال ألول صالة تدركها

 .زوجها من وطئها والمتتنع من يشء؛ واهلل أعلم وال يمتنع ،صوماً 

 :  فوائد احلديث

، واالغتسالد انقطاع احليض ر  بمجوأهنا جتب  ،احليض يف أيام م  ( أن الصالة حتر  1)

 بدعوى أنه قد يعود الدم . تأخريها للمرأةينبغي  وال

 ، وأن الدم نجس جتب إزالته. ر عنها( يف هذا احلديث األمر بإزالة النجاسة والتطه  2)

 .بأحكام احليض وعالمات انقطاعه ( فيه أن عىل املرأة أن تعرف ما يتعلق3)

ة : األمور التي حترم عىل احلائض الحتل  هلا حتى تطهر من احليض وتغتسل تتم 

وإن مل تغتسل، إذا انقطع احليض فلها أن تنويه من الليل الصوم واستثنى الفقهاء 

والقران والطواف ، وما عدا هذا من الصالة وكذا الطالق، العبور يف املسجد ومثله

 واالستمتاع ال حيل هلا حتى تغتسل، واهلل تعاىل أعلم.

* * * 

                                                             

 نؤمر بقضاء الصالة...( التنبيه على مسألة زوال املانع وطرو املانع. عند شرح حديث ) كنا -إن شاء هللا تعاىل–وسيأيت  ( 1)



21 
 

 احلديث الثامن :

 املرأة لبـاسمـن أحـكـام 

كيف تصنع   ا قالت للنبي صىل اهلل عليه وسلم:سلمة ريض اهلل عنها أهن عن أمِ       

) فريخينه  :قال ،تنكشف أقدامهن   : إذاً ( فقالت ) يرخني شرباً  : قال ؟بذيوهلن   النساء

 .( رواه النسائي والرتمذي  وقال : حديث حسن صحيحذراعًا ال يزدن عليه 

 : سبب احلديث

قال رسول اهلل  صىل اهلل عليه وسلم ) من جر  عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال :        

ثوبه خيالء مل ينظر اهلل إليه يوم القيامة ( فقالت أم سلمة : إذا تنكشف أقدامهن ... ( 

 وذكر احلديث .

 : رشح احلديث 

، (  ) كيف تصنع النساء بذيوهلن   قوهلا  تعني: هل هلن  رخصة يف إطالة ذيول ثياهبن 

الزجر عن اإلسبال  فظن ت ،الوعيد املذكور ا سمعت  مل  ذلك وإنام قالت أم  سلمة 

فسألت عن حكم النساء يف ذلك الحتياجهن إىل اإلسبال من أجل سرت ، مطلقاً 

 .خارج عن حكم الرجال ا أن حكمهن   هلفبني   ،العورة ألن مجيع قدمها عورة

 ) يرخني شربًا ( أي : ال يزدن عليه . قوله

فيه جواز مراجعة و ، تعني: أن الشرب ال يكفي للسرت، ( تنكشف أقدامهن   ) إذاً  قوهلا

 .وتبيني األمر الذي قد خيفى عليه ،العامل فيام قال
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 واحلاصل أن   ،اد بالذراع ذراع اليد وهو شرباناملرال يزدن (  خينه ذراعاً ) فري   قوله

وحال جواز  ،الساقىل نصف إاإلزار عل : حال استحباب وهو أن جيللرجال حالني

حال استحباب وهو ما يزيد عىل ما هو  : وكذلك للنساء حاالن ،وهو إىل الكعبني

لنساء ، ويؤيد هذا التفصيل يف حق اوحال جواز بقدر ذراع ،جائز للرجال بقدر الشرب

 لفاطمة أن النبي  صىل اهلل عليه وسلم  شرَبَ  ريض اهلل عنهما أخرجه الطرباين عن أنس 

أنه صىل اهلل وعند أيب يعىل  ،هذا ذيل املرأة () : وقال من عقبها شرباً  نهاريض اهلل ع

 ال تزدن عىل هذا ( .) : أو شربين وقال من ذيلها شرباً  شرَبَ  عليه وسلم

 : فوائد احلديث 

ثاب نه ي  إاهلل عليه مستحَضًا هلا شاكرًا ف( أن من قصد بامللبوس احلسن إظهار نعمة 1)

 ث ( .ك فحد  ا بنعمة رب  ) وأم   ال اهلل تعاىل: ، فقد قعىل قصده هذا

هلا يف  وذلك زيادةً  ،إىل الذراع ثوهبا أن تزيد يف ذيل للمرأةأن دل  احلديث عىل ( 2) 

 السرت. 

وإيضاح فيه حرص النبي صىل اهلل عليه وسلم عىل بيان األحكام الرشعية، ( 3) 

 .املسلم يف حياته اي حيتاجهاملسائل الفقهي ة الت

 .من املسائلفيه جواز مراجعة العامل فيام قد خيفى ( 4)

* * * 
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 احلديث التاسع

 حـرمة القـران عىل احلـائض

 احلائض   عن ابن عمر ريض اهلل عنهام  عن النبي  صىل اهلل عليه وسلم  قال : ) ال تقرأ   

 . رتمذي وابن ماجه والبيهقي وغريهمرواه المن القرآن (  شيئاً  وال اجلنب  

 : رشح احلديث

) ال تقرأ احلائض وال اجلنب ( هذا خرب بمعنى النهي فيحرم عىل اجلنب  قوله

هام النفساء ففي رواية ثل  واحلائض أن يقرآ شيئا من القران حال اجلنابة واحليض وم

رمة حيث قصدوا به القران ، فإن كانت احل   وحمل   "وال النفساء   احلائض   أ  تقر ال"

 .(1)مذ مل حتر  أو التعو   نبقصد آخر كالتحص  

احلديث  العلامء ومنهم الشافعية، ويف ولو بعض آية عند مجهور :( أي ) شيئاً  قوله

 . (2)القليل والكثري التحريميف أنه يستوي  دليٌل عىل

والكتب الساموية من اآليات املنسوخ  أن   "القران"تعبريه بــ مَ ) من القرآن ( أفهَ  قوله

 .ى قرآناً سم  ي   ال يدخل يف هذا النهي إذًا  ديس الالسابقة واحلديث الق  

 : فوائد احلديث

ة القران عىل املرأة احلائض والنفاس وسواء يف ذلك القليل ء( يف احلديث حرمة قرا1)

 والكثري.

                                                             

ذ قراءة سورة اإلخالص واملعوذتني، وآية الكريس. ( 1) ن والتعو   مثال التحص 

  للحائض قراءة القليل من اآليات. ملالكيةوأجاز فقهاء ا (2)
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التحصن والتعوذ والرد عىل من بغري قصد القراءة ك ستثنى من ذلك مالو قرأت  ( ي  2)

 . رمفال حي   أيقر

من القران و قراءة واملنسوخ السابقة يدخل يف النهي قراءة الكتب الساموية  ( ال3)

 .احلديث القديس

 : لطيفة

إىل جنب  مضطجعاً ريض اهلل عنه رواحة عبد اهلل بن كان ابن  :عن عكرمة قال       

 قامت أي–امرأته فقام إىل جارية له يف ناحية احلجرة فوقع عليها ففزعت امرأته 

 خرجت ثم الشفرة فأخذت فرجعت اجلارية عىل فرأته فقامت جتده فلم -مرسعة

هنى رسول  عىل اجلارية قال ما رأيتني وقد  شفرة فقالت رأيتكال حتمل فلقيها ففزع

 قالت فاقرأ ، قال : ،م أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنباهلل  صىل اهلل عليه وسل

 كام الح مشهور من الفجر ساطع              ه ــــأتانا رسول اهلل   يتلو  كــتاب        

 قـعات  أن  مـا قــال  وانـموقبه               نا ــأتى باهلدى بعد العمى فقلوب              

 .برصي. رواه الدارقطني وغريه قالت: آمنت باهلل وكّذبت         

* * * 
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 احلديث العارش

 القـيام باملسـئوليـة

ملرأة راعية يف  عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال : ) ا       

 رواه البخاري ومسلم وغريمها . ( لة عن رعيتهاؤوبيت زوجها و مس

 :  رشح احلديث

 ا.بصالح ما حتت نظره ةٌ ملتزمو ةٌ أي: حافظ (املرأة راعية)  قوله

 ،والشفقة عليه ،صح لهوالن  ،بحسن تدبريها يف املعيشة (يف بيت زوجها ) قوله 

 وحفظ عياله وأضيافه ونفسها. ،واألمانة يف ماله

ب عليها ونصحت يف هل قامت بام جي؛ يف اآلخرةأي:  (ومسؤولة عن رعيتها )  قوله

من كان حتت نظره يشء فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام  كل  وهكذا  ،التدبري أو ال

فإن وّّف ما عليه من الرعاية حصل له احلظ  ،قات ذلكبمصاحله يف دينه ودنياه ومتعل  

 .ه يف اآلخرة طالبه كل أحد من رعيته بحق  وإال   ،األوفر

 :  .أديبهمت؛ والقيام بألوالد والبنات بحسن الرعاية هلما يدخل يف املسئولية أمر  قلت 

 فوائد احلديث:

 خطرها.أو موراأل أن القيام هبا من أهم  و املسؤولية، شأن( فيه تعظيم 1) 

 كيد عىل دور املرأة ومسئوليتها يف بيت زوجها بحسن تدبريها يفأديث الت( يف احل2)

وحسن تأديبهم، عياله برتبية  ه، والقيامماله وحفظصيانة  واألمانة يف ،املعيشة أمور

 .يف مجيع ذلك والنصح
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 َل دل  احلديث عىل إثبات السؤال يوم القيامة، وأن اإلنسان سي سأل عن ما أ وك  ( 3)

 إليه من املسئوليات.

ة  : تتم 

ى بعض العلامء جوارح اإلنسان الرعية اخلاصة فقال:  القيام باملسؤولية يشمل سم 

يف جوارحه بفعل املأمور وترك املنهي؛ وأن اهلل تعاىل  ق عليه أنه راعٍ الفرد إذ يصد  

 .له عن هذه الرعية اخلاصةسيسأ

* * * 
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 احلديث احلادي عرش

 تيسري الزواج

 املرأة   من  من ي   عن عائشة ريض اهلل عنها أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال : ) إن       

 حه.ها( رواه اإلمام أمحد واحلاكم وصح  مح   وتيسري ر   ،هااق  وتيسري صد   ،طبتهاتيسري خ  

 رشح احلديث :

من: خالف الشؤم، يقال: الي  ، قال أهل اللغة: بركتها :( أي املرأة   من  من ي   ) إن   قوله :

 .ن، فهو ميمونيم  

ها : سهولة سؤال اخلاطب أولياءها نكاحطبتها ( بالكرس؛ أي) تيسري خ   قوله :

 فينبغي ،: النكاح مندوب إليه مجلةقال املناوي ،وإجابتهم بسهولة من غري توقف

؛ ومن يرس بركته ت   عم  لفة بني الزوجني فإذا تيرس  ة مئونة ألنه أ  الدخول فيه بيرس وخف  

 .متعلقات النكاح من وليمة ونحوها النكاح خفة مجيع

داق هو املهر، وتيسريه بها ( داق  ) وتيسري َص  قوله : وكونه  غاالة فيه،عدم املالص 

 خري  "وقد وردت يف معناه أحاديث منها  ، يف حتصيلهبيد اخلاطب من غري كد   اً دووجم

ج : ما تزو  ينهى عن املغاالة يف املهر ويقوله ؛ وهلذا كان عمر أي : أقل   "هأيرس   داق  الص  

فلو كانت  ،من ثنتي عرشة أوقية ه بأكثَر ج بناتَ اهلل صىل اهلل عليه وسلم وال زو   رسول  

أن يكثر   املرأة  ؤم  ل ش  من أو   إن   :: وأنا أقولكم هبا، قال عروةلكان أحق   مكرمةً 

 صداقها.



28 
 

مخسامئة ال تزيد عىل  صىل اهلل عليه وسلم وزوجاته النبي بنات مهورانت ك قلت:

صىل اهلل عليه امًا له وأما إصداق أم حبيبة أربعامئة دينار فكان من النجايش إكر ،درهم

 .وسلم

 .سلكثرية الن  ،بأن تكون رسيعة احلمل ،للوالدة :ها ( أيمح   ) وتيسري رَ  قوله :

 فوائد احلديث : 

 ( تيسري خطبة املرأة و تيسري زواجها داللة عىل بركتها وكثرة خريها .1)

 . وتيرس   ( دّل احلديث عىل أن خري الصداق ما قل  2)

 املغاالة فيه.( املهر رمز تكريم للمرأة فتكره 3)

ا.4)  ( من ي من املرأة تيسري أمور مَح ل ها ووالدت 

 ت :تام  ت

، فيجوز بالقليل وبالكثري، قال اهلل تعاىل: )وآتيتم داق ر الص  ال يتقد   - 1 بتقدير معني 

، قال  "التمس ولو خامتا من حديد" صىل اهلل عليه وسلم: إحداهن  قنطارًا(، وقال 

 ه صداقًا .كون   ه مبيعًا صح  كون   ما صح   كل  الفقهاء: 

عنه، وألنه أدفع  نكاحاً  ل  مل خي    صىل اهلل عليه وسلمألنه تسمية املهر يف العقد  سن  ي   -2

من  ل هبا حتى يدفع إليها شيئًا من الصداق خروجاً ال يدخ   ، واألوىل أنللخصومة

  .خالف من أوجبه
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املرأة يف صداقها حرام بأن ال يعطيها إياه أو يبخسها شيئًا منه ؛ وقد ورد يف  ظلم    - 3

عنه املؤمن من سأل : ) أول ما ي  ث منها قوله صىل اهلل عليه وسلمحتريم ذلك أحادي

 . ديونه صداق زوجته(

*** 
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 احلديث الثاين عرش

 حـرمة النظر اىل العـورات

قال : قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ) ال ن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه ع        

ينظر الرجل إىل عورة الرجل وال تنظر املرأة إىل عورة املرأة و ال يفيض الرجل إىل 

رواه  مسلم   الرجل يف الثوب الواحد وال تفيض املرأة إىل املرأة يف الثوب الواحد (

 وغريه.

 : رشح احلديث

م ذلك( النهي للتحريم ) ال ينظر الرجل قوله ، حيث مل تدع  حاجة إليه ، فيحر 

 .أوىل من بابلمس ال  يحرم فباألدنى عىل األعىل  ستدل  وي  

ة والركبة ما بني الرس  واملقصود هنا:  يف اللغة النقص، عورة الرجل ( العورةإىل  ) قوله

ة  ذ الفخ   ؛ فإن  كَ ذَ ديث ) غط  فخ  احلففي وليس جمرد السؤأتني كام يظن  بعض العام 

 ولو كان ابنه أو أباه. إىل عورة كل  رجٍل وشمل لفظ ) الرجل ( حتريم النظر ، (1)عورة (

ودخل يف لفظ بني الرسة والركبة أيضًا،  وال تنظر املرأة إىل عورة املرأة ( وهي ماقوله )

م ها) املرأة ( ابنتها أو أم   ، فيحرم أن تنظر عورتا حيث مل تدع  إىل ذلك حاجة كام تقد 

: فيه حتريم نظر الرجل إىل عورة الرجل واملرأة إىل عورة املرأة وهذا مما ال قال النووي

 إىل عورة الرجل حرام باإلمجاع. وكذا نظر الرجل إىل عورة املرأة واملرأة ،خالف فيه

                                                             

 أخرجه أبوداود يف سننه والرتمذي يف جامعه وحسَّنه.( 1)
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إىل  رجلٍ  ة  ال تصل برَش  :( أي يف الثوب الواحد الرجل إىل الرجل فيض  ) وال ي  قوله 

واحد يمس أحدمها اآلخر بدون يدخالن يف ثوب  يف ثوب واحد، واملعنى ال رجلٍ 

 .حائل

  إىل امرأةٍ  امرأةٍ  ة  فيض املرأة إىل املرأة يف الثوب الواحد ( أي ال تصل برَش وال ت   )قوله 

حد يمس أحدمها اآلخر بدون يف ثوب وا تدخل امرأتان يف ثوب واحد، واملعنى ال

 .حائل

مة،  خوف  ذلك حتريم حكمة  قلت: فإن وعليه الفتنة وحتريك دواعي الشهوة املحر 

ر     .(1)م، وجاز حيث كان ذلك مع ولده أو والدهه ومل حير  كان بينهام حائل ك 

 : فوائد احلديث

 .  عورةالزوج فليس بينه وبني زوجته ويستثنى  ،( حتريم النظر اىل العورات1)

استطاع يف جلوسه  ظ عن عورته ماأن يتحف   أو امرأةً كان   ( عىل املسلم رجالً 2)

 ونومه واغتساله وسائر أحواله .

دتني املرأة اىل املرأة فضاءإ حتريم( 3)  .حائلوليس بينهام  حيث كانتا متجر 

*** 

 

 

                                                             

 مع وجود احلائل. أي ( 1)
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 احلديث الثالث عرش

 فضيلة السرت

يف  املرأة   عن ابن مسعود ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال : ) صالة        

ج  من صالت   ها أفضل  بيت   د   ا يفوصالت   رتا،ا يف ح  ها( ا يف بيت  من صالت   ها أفضل  ع  ُم 

 رواه أبوداود وابن خزيمة وغريمها.

 : سبب احلديث

  أحب  إين   ؛يا رسول اهلل: الساعدي قالتن امرأة أيب محيد روى ابن خزيمة ع      

من  ك يف بيتك خريٌ وصالت   ،معي الصالةَ  نيَ حتب   ك  أن   قد علمت  ": فقال ،معَك  الصالةَ 

 ...( وذكر نحوه.ك جرت  ك يف ح  صالت  

 :رشح احلديث

املقصود ، والصالة هنا ومأ للن  املهي  : املوضع ها ( املراد بالبيتيف بيت   املرأة   ) صالة  قوله 

 . هبا املفروضة كام دل  عليه سبب احلديث، فشمل صالة النفل من باب أوىل

 ( األفضلي ة تقتيض زيادة الثواب وكثرة األجر. ) أفضل   قوله

جرتا ( وهي بالض  قوله )  : أراد حن الدار، قال بعضهمص  : ممن صالتا يف ح 

 .يتمن الب ، وهي أدنى حاالً جرة ما تكون أبواب البيوت إليهاباحل

دعها ( قوله  وهو البيت وجيوز فتحها وكرسها؛ امليم؛  امل خدع بضم) وصالتا يف خم 

، مأخوذ من اخلدع الكبري حيفظ فيه األمتعة النفيسةالصغري الذي يكون داخل البيت 

 وهو إخفاء اليشء.
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: يف الفتح، قال احلافظ ها عىل التسرت  ) أفضل من صالتا يف بيتها ( ألن مبنى أمر  قوله 

 .ق األمن فيه من الفتنةصالتا يف األخفى أفضل لتحق   ووجه كون  

 :فوائد احلديث 

، ويتأكد ذلك بعد فلهذا كانت صالتا يف بيتها أفضل( يف احلديث أمر املرأة بالسرت 1)

 ن .ج والتزي  النساء من الترب   وجود ما أحدثت  

 ملساجد أمر ندب وهو قول عامة العلامء فيه داللة عىل أن األمر بأن ال يمنعن من ا( 2)

( يؤخذ من سبب احلديث أن املسلم مأمور باتباع الرشع وتقديمه عىل ماحيبه 3)

  .ولوكان من اخلري

 :الرجال من وجوه النساء مجاعةَ  اعة  ختالف مج  :تتمة 

 .بينام للرجال فرض كفاية برشوطها ،ةاجلامعة يف حق النساء سن -1

 .فقطقامة اإل تستحب   األذان واإلقامة بينام للنساءللرجال  يستحب  -2

 . الرجال م إمام  ويتقد   ،طهن  ساء يف وس  تقف إمامة الن-3

جد أجنبي وإال   رس  ت  -4  ن. جهرالنساء حيث و 

ق النساء-5 وا، بينام تصف   .إذا أرد الرجال تنبيه اإلمام كرب 

*** 
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 احلديث الرابع عرش

رمة   ةأرسار الزوجي  ح 

من  :  ) إن  أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قالعن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه       

رواه  ها (رس   ينرش   ثم   ، إليهفيض  ه وت    إىل امرأت  فيض  ي   الرجل   منزلةً  عند اهلل  الناس   رِش 

 مسلم وغريه . 

 : رشح احلديث

أرش "ورواية ، وأكثرهم فساداً  ،من أسوئهم خلقاً أي: (   الناس   ) إن من رش  قوله 

 امها واحد، معنو ،وأرش ورشر  ،خري وأخري :يقال ،يف رش   بزيادة األلف لغةٌ  "الناس

 .(1)استعامالً  ولكن الذي باأللف أقل  

 عند اهلل منزلة (  أي رتبة ، قال يف الصحاح : املنزلة املرتبة .  )قوله 

يفيض  إىل امرأته وتفيض اليه ( أي : باملبارشة واجلامع ومقدماته  ) الرجل قوله

: أفىض بيده إىل األرض الكف، قال ابن فارسولواحقه ، واالفضاء لغة : املس ببطن 

 .راحته وأفىض إىل امرأته  جامعها مسها بباطن

وأقواهلام  من الزوجني أفعال كلر ف، كتمه أن ي  ما حق   ها ( أي: يبث  رس  ) ثم ينرش قوله 

احلديث وأمانة مودعة عند اآلخر فمن أفشى منهام ما كرهه اآلخر وأشاعه فقد خانه، 

رضورة أو  حتريم إفشاء أحد الزوجني ملا يقع بينهام من أمور اجلامع من غرييف  رصيٌح 

                                                             

ه ،وخري منه ،هو رش منه :وإنام يقال، "أخري"و "أرش"ال جيوز وبه يتضح أن قول بعض الن حاة  (1) األحاديث  ترد 

 .وهي حجة  ،غتني مجيعاً الصحيحة بالل  
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بمنزلة شيطان لقي يف رواية أخرى  ؛ وقد شّبه الفاعل لذلكحاجة تدعو لذلك

 .والناس ينظرون فقيض حاجته منهاشيطانة 

د ذكر لفظ اجلامع فإن مل يكن فيه فائدة وال إليه حاجة فمكروه ألنه وأما جمر  قلت: 

ب عليه فائدة فإن كان إليه حاجة أو ترت   ،م بام ال يعنيمن التكل  ألنه  و ،خالف املروءة

 .(1)عليه حديث مجيلة حني شكت زوجها فال كراهة يف ذكره، وقد دل  

 : فوائد احلديث

( حيرم إفشاء ما جيري بني الزوجني من االستمتاع ووصف تفاصيل ذلك بقول أو 1)

 فعل .

ع خصوصًا؛ ( أن املرأة كالرجل فيحرم عليها إفشاء رّسه عموما وفيام يتعلق باجلام2)

 وأنه ال جيوز ذلك إال إن دعت إليه رضورة أو حاجة.

 خيانة األمانة فيها .( فيه التنبيه عىل مكانة العالقة الزوجية ؛ وحتريم 3)

 :ةلطيف

م أقبل عليهم  فلام سل  أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم صىل  »عن أيب هريرة:         

بابه وأرخى سرته، ثم  كم، هل منكم الرجل إذا أتى أهله أغلَق جمالَس "بوجهه فقال: 

بأهيل كذا؟ فسكتوا، فأقبل عىل  وفعلت   ،بأهيل كذا ث فيقول: فعلت  فيحد   خيرج  

فتاة كعاب عىل إحدى ركبتيها  فجثت   ؟،ثمن حتد   النساء فقال: هل منكن  

                                                             

تها رواه البخاري يف صحيحه وغريه( 1) وفيها أهنا شكت زوجها لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، وأنه  ،وقص 

 أمرها أن ترد له مهره وأن يطلقها.
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 ،وتطاولت، لرياها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ويسمع كالمها، فقالت: إي واهلل 

من  َل من فعل ذلك؟ إن مثَ  ل  ليتحدثن، فقال: هل تدرون ما مثَ  وإهنن   ،ثونم يتحد  إهن  

 ؛كة فقىض حاجته منهالقي أحدمها صاحبه بالس   وشيطانةٍ  شيطانٍ  فعل ذلك، مثل  

 رواه أمحد وأبو داود.« ينظرون إليه والناس  

  : وبإيراد هذه الرواية تظهر مناسبة إدخال هذا احلديث يف أحاديث النساء.قلت

* * * 
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 احلديث اخلامس عرش

 من أحكام الوضوء

ام ه عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال :) أي  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد          

 .رواه اإلمام أمحد  وغريه(  ها فلتتوضأ  ج  فر   ت  ة مس  أمرا

 رشح احلديث :

عليه  ويدل   ،كانت أو كبريةً  صغريةً  ،كل امرأةٍ  احلكم يعم   ( فيه أن   امرأةام ) أي   قوله

 .( رواه الدارقطني ها فلتتوضأ  َج فر   ن  إحداك   ت  ) إذا مس  ريض اهلل عنها حديث عائشة 

فال أما بغري ذلك  ،األصابع أو بطون   بباطن الكف  هو ما كان  :املس  (  ت  مس   ) قوله

ًا، ى مس  حديث ) إذا أفىض بيده إىل ذكره ليس دونه سرت فقد وجب عليه  ويدل  له ي سم 

واإلفضاء ال ، "أفىض"وغريه، فعرب  يف احلديث بقوله:  أمحداإلمام الوضوء( رواه 

عىل أن  "ليس دونه سرت"، و دل  قوله : أو بطون األصابع يكون إال ببطن الكف  

 بغري حائل. ن املس  حيث كا النقض إنام حيصل

 العورة كاموألنه ، رب  ل والد  ب  ( قال ابن السكن: لفظ ) الفرج ( يشمل الق  ) فرجها قوله 

 .يف القاموس

 بل يعم   ؛املرأة لفرجها اختصاص النقض بمس   "فرجها" ه:يلزم من قول : والقلت

، فيدخل يف ذلك مس فرج امليت والصغري ها من باب أوىلكم فرجها وفرج غري  احل

 .قاله يف مغني املحتاج االسم،لشمول 
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كوضوء الصالة : املراد بالوضوء غسل مجع األعضاء ) فلتتوضأ ( قال الشوكاين قوله

هبذا و، مة عىل غريها عىل ماهو احلق يف األصول اهـ ألنه احلقيقة الرشعية وهي مقد  

 .مس الفرج ينقض الوضوء العلامء عىل أنمجهور استدل  

 فوائد احلديث :

( دّل احلديث عىل أن مس املرأة لفرجها ينقض وضوءها وهو يشمل القبل و 1)

 .صابع وال حائلبالكف أو بطون األاملس  ه حيث كان وحمل   ،الدبر

 .حكمهام سواء يف كثري من األحكام النايس والذاكر إذ ( فيه أن ذلك يعم  2)

ًا، حيا أو ميتا ، ( أحلَق الفقهاء النقض بمس فرج الغري سواٌء أكان صغريًا أو كبري3)

 .أو أنثىًا ذكر

* * * 
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 احلديث السادس عرش

 فضـل الذكـر

 ن  : ) عليك  ا رسول اهلل  صىل اهلل عليه وسلم: قال لنعن يسرية ريض اهلل عنها قالت      

 ،والت مستنطقاتؤمس فإهنن   ؛عليه باألنامل دن  عق  او ،والتهليل والتقديسبالتسبيح 

 .رتمذي وابن حبان واحلاكم  وغريهم( رواه المحة ني الر  نس  لن فت  وال تغف  

 : رشح احلديث

 ، وهوالتسبيحأي: ال زمَن وواظبَن  عىل بالتسبيح والتهليل والتقديس (  عليكن  )  قوله

: سبحان قول ، وهو، والتقديسقول: ال إله إال اهلل ، وهوسبحان اهلل ، والتهليل :قول

 . وس رب املالئكة والروحد  وح ق  ب  أو س   ،امللك القدوس

عدد مرات التسبيح  نَ ضبطا :؛ أيدن: بكرس القافدن باألنامل ( اعق  ) واعق   قوله

، راد هبا األصابعاملوالظاهر أن  ،لة وهي التي فيها الظفرنم  مجع أَ ، واألنامل: باألنامل

  من باب إطالق البعض وإرادة الكل. فيكون

 صني تلك الكلامت بأناملهن  صىل اهلل عليه وسلم عىل أن حي   : حرضهن  قال الطيبي

عقد  يعرفنَ  كن   عىل أهنن    ذلكدل  والذنوب، من  عنها بذلك ما اجرتحته ط  ليح  

 .احلساب

ل نَ  يسألن يوم القيامة عام :أيمسؤوالت (  ) فإهنن   قوله م  ت ع  ، اكتسبن وبأي يشء ا س 

 ست سأل. ابن آدم عضاءأسائر ام أن ك



40 
 

 لصاحبهن   فيشهدنَ  ،طق فيهاامت بخلق الن ) مستنطقات ( بفتح الطاء أي : متكل  قوله 

لَن: )أنطقنا اهلل الذي أنطق كل  يشء(أو عليه بام اكتسبه  : ) يوم تشهد ، قال تعاىلويق 

: ) وما كنتم بام كانوا يعملون ( وقال سبحانه مه  م وأرجل  هي  هم وأيد  عليهم ألسنت  

 كم (كم وال جلود  كم وال أبصار  م سمع  عليك   ون أن يشهدَ رت  تستَ 

 كر .الذ   ال ترتكنَ ، واملراد: عن الذكر :أي ،م الفاء( بَض  لنَ ) وال تغف   قوله

: فترتكن الرمحة ، وجيوز أن  أي ،بفتح التاء من النسيانهو الرمحة (  نسنيَ ) فتَ  قوله

قال الطيبي : ) ال تغفلن ( ، التاء بصيغة  املجهول من اإلنساءبضم ) فت نَسني ( يكون 

 هني ألمرين :

ن  من الل   لن عام ذكرت  ال تغف   :أي -1 زوم عىل الذكر واملحافظة عليه والعقد لك 

 . باألصابع توثيقاً 

 بالنسيان عن ترك فعـرب   ،منكم الغـفلة فيكون من اهلل ترك الرحـمة ال يكن  أو   -2

 تعاىل ) وكذلك اليوم تنسى ( .  اهلل لالرمحة كام يف قو

 : فوائد احلديث

 فضل القربات املوجبة حلصول الرمحات . أنه من أ( الرتغيب يف ذكر اهلل تعاىل و1)

سؤوالت عن م عىل استعامل األعضاء فيام يريض الرب تعاىل فإهنن   ( فيه حثر 2)

فأما املؤمن فتنطق عليه بخريه وتسكت عن  ،دة عليههاشوعمل صاحبها مستنطقات 

 بالعكس .والعايص رشه سرتًا من اهلل؛ والكافر 
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من أقبح أمراض القلوب، وأهنا سبب اخلسارة وفوت دل  عىل أن الغفلة عن اهلل ( 3)

 العطايا الربانية والرمحات اإلهلية.

ة:  تتم 

ألصابع لضبط العدد ، قال استحباب استعامل اأخذ العلامء من هذا احلديث           

بحة املعروفة وكان ذلك معروفًا بني الصحابة فقد : وهذا أصل يف ندب الس  املناوي

ن أمحد أن أبا هريرة كان له خيط فيه ألفا عقدة فال ينام حتى يسبح به ، أخرج عبد اهلل ب

أن عقد التسـبيح باألنامل أفضـل لظاهر هذا  أهل العلملكن نقل السـيوطي عن 

  بحة أوىل . فالس  وإال   ،الغـلطَ  نَ ه إن أمـ احلـديث لكن حمل  

* * * 
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 احلديث السابع عرش

 اجلـريانالتـهادي بـني 

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه  أن رسول اهلل  صىل اهلل عليه وسلم كان يقول : ) يا       

 ر  ا  ولو ف  جلارت   جارة   رن  ال حتق   املسلامت   نساء  
ومسلم رواه البخاري  شاة ( ن  س 

 .وغريمها

 : رشح احلديث

 وألهنن   ،ة والبغضاءموارد املود   بالنهي ألهنن   النساءَ  املسلامت ( خص   ) يا نساءَ  قوله

 منهام. يف كل   نفعاالً اأرسع 

 ل من شأنه. من املعروف وتقل   شيئاً  ال تستصغرن  : أيبكرس القاف، (  رن  ) ال حتق   قوله

تنبيه عىل أحقي ة اجلار باإلكرام واملواصلة، وكل ام كان أقرب بابًا جلارتا (  ) جارةٌ  قوله

 كان أعظم حقًا.

 ر  ) ولو ف   قوله
املهملة ثم السني : بكرس الفاء وسكون الراء وكرس شاة ( الفرسن نَ س 

دي ت   ولو أن ؛إىل جارتا شيئاً  يدأن ت    جارةٌ ال حتقرن  : واملعنى ،، هو حافر الشاةنون

 ،هلا ما ال ينتفع به يف الغالب ، وحيتمل أن يكون من باب النهي عن اليشء أمر بضده

جارتا هبدية ولو  اجلارة   د  تواد  ل   : ه قالفكأن   ،واددب والت  التحاب  وهو كناية عن 

ريض  ر  ذ يبأل وسَلم عليه اهللّ صىل قال دق، وفيتساوى يف ذلك الغني والفقري ؛رتحق  

 .(1) جريانك ( وتعاهد ماءها فأكثر مرقة طبخت إذا : )اهلل عنه 

                                                             

 .هيف صحيحأخرجه مسلم  ( 1)
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 :  فوائد احلديث

سباب أبينهم وأنه من عىل التهادي بني اجلريان والتواصل فيام  ( يف احلديث احلث  1)

 األلفة واملحبة . 

األمر بالصدقة واإلنفاق ولو باليسري، ففي احلديث )اتقوا النار ولو بشق فيه ( 2)

 رضا اهلل فيه . فلعل   وإن قل   فعل اخلري يستصغر أال  أن عىل املؤمن ، و مترة(

ه.التنبيه عىل مكانة ( فيه 3)  اجلار وعظيم حق 

* * * 
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 احلديث الثامن عرش

 لصوماقضاء 

 تقيض الصوم   بال  احلائض   ما: ريض اهلل عنها عائشة   ت  : سألقالت (1) عن معاذة        

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  : ) كان يصيبنا ذلك مع؟ قالتتقيض الصالة   وال

 .رواه البخاري ومسلم الصالة (ؤمر بقضاء ؤمر بقضاء الصوم وال ن  ن  ف

 رشح احلديث :

 .ام مل يدخله التاء لالختصاصأي: ما شأهنا، وإن  ( بال  احلائض  ما ) قوهلا

( تعني : ملاذا هذا التفريق مع أن كليهام عبادة   الصالةَ تقيض   وال ) تقيض الصومَ  قوهلا

َكم  الترشيعن أرسار الرشيعة واجبة ؛ ويف سؤاهلا دليل عىل جواز البحث ع  .وح 

) كان يصيبنا ذلك مع رسول اهلل ( أي كانت تأتينا احليضة عىل عهد النبي صىل  قوهلا

 اهلل عليه وسلم .

الواجب املفروض كصوم رمضان وغريه كصوم  :) فنؤمر بقضاء الصوم ( أيقوهلا 

النذر والكفارة ، ونقل املنذري إمجاع املسلمني عىل أنه الجيب عىل احلائض قضاء 

 .الصالة وجيب عليها قضاء الصيام

:  قال العلامء والفرق الصالة ( قال النووي يف رشح مسلمنؤمر بقضاء  وال ) قوهلا

رة فيشق  قضاؤها بخالف أن الصالة  كثرية متكر   -يعني الصوم والصالة-بينهام 

 الصوم فإنه جيب يف السنة مّرة واحدة وربام كان احليض يومًا أو يومني  اهـ.

                                                             

 أخرج هلا الشيخان يف صحيحيهام. ،امرأة صلة بن أشيم، برصية ،معاذة بنت عبد اهلل العدوية ( 1)
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 تتمة : 

وقد بقي منه  من احليض وقت العرصاملرأة رت طه   إذا: قال الفقهاء رمحهم اهلل      

رت ، ومثله لو طه  الظهرتقيض معها وجب عليها أن تصيل العرص و مايسع تكبرية

، فعن ابن عباس املانعبزوال ى سم  ي   العشاء وجب أن تصيل معها املغرب وهو ما

الظهر  ت  احلائض بعد العرص صل   يقول: ) إذا طهرت  ريض اهلل عنهام أنه كان 

ن بن ، وعن عبدالرمحت املغرب والعشاء (بعد العشاء صل  رت والعرص، و إذا طه  

، وإذا ت الظهر والعرصرت احلائض قبل أن تغرب الشمس صل: ) إذا طه  عوف قال

، وغريه ه( روامها سعيد بن منصور يف سنن املغرب والعشاء ت  قبل الفجر صل   طهرت  

 .(1)عامة التابعنيقال بذلك  و

 فوائد احلديث :

احلديث عىل وجوب قضاء احلائض إذا طهرت أليام الصوم التي أفطَرتا  دل   (1)

 دون الصالة .

فيه ي رس  أحكام الرشع وختفيفه عىل املكلفني حيث رفع احلرج والكلفة يف  (2)

 .عن احلائض والنفساءقضاء الصالة 

أن النبوغ يف علوم الرشع ال خيتص بالرجال، وبيان ما كانت عليه عائشة  (3)

 من العلم والفقه .ريض اهلل عنها 

*** 

                                                             

(1 ) 
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 احلديث التاسع عرش

 ماتر  ك احل  ت  ه   النهي عن

 عن ابن مسعود ريض اهلل عنه قال : قال النبي صىل اهلل عليه وسلم : ) ال تبارش        

 ه.رواه البخاري وغريإليها (  ه ينظر  لزوجها كأن  ها ت  ع  ن  فت   املرأة   املرأة  

 رشح احلديث :

راد باملبارشة ويف تفسريه معنيان: األول: أن امل القاة ، واملبارشة : امل  (  ) ال تبارش قوله

يف  املرأةَ  ال تبارش املرأة  "يؤيده رواية النسائي هذا املعنى  و ،ة للبرشةهنا مبارشة البرش

ويؤيده قوله بعد ذلك  ،الرؤية والنظرهنا راد باملبارشة والثاين: أن امل،  "الثوب الواحد

 ) فتنعتها ( .

 األوىل: الواصفة، والثانية: املوصوفة. ( املرأةَ  املرأة   ) قوله

ها وصفًا وتصف مفاتنَ ها ؛ واملراد : أن تذكر حماسنَ: الوصف عت  ( الن  هات  عَ ن فتَ  ) قوله 

 دقيقًا .

قة ه لد  أمامَ  املوصوفةَ  ه يرى املرأةَ حتى يصري الزوج كأن   :إليها ( أي ينظر   ه) كأن   قوله

أن  من هذا النهي خشيةَ  واحلكمة  " :. قال احلافظ ابن حجررة البيانثوكَ  الوصف  

 االفتتان فيض ذلك إىل تطليق الواصفة أواملذكور في   الوصف   عجب الزوَج ي  

 ".باملوصوفة

 فوائد احلديث :
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ها اىل م نظر  ام حير  لة ، وإن  فيه جواز نظر املرأة اىل املرأة ولو كانت متزينة متجم   (1)

 .وهي مابني رستا وركبتها ،اعورت  

ها ها وأوصافَ نَأخرى لزوجها بأن تذكر مفات   مرأةً  رأةٌ ما َف فيه النهي عن أن تص   (2)

 ك حرمة املوصوفة .ملا يف ذلك من هت  

 يب وأبواب الفتن .الذرائع وإغالق مداخل الر   فيه سد   (3)

*** 
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 احلديث العرشون

 جانبىل األإظر رمة النح  

صىل ميمونة ريض اهلل عنها عند النبي ا كانت هي وسلمة ريض اهلل عنها  أهن   عن أمِ       

) احتجبا منه (  :فقال النبي  صىل اهلل عليه وسلم ،مكتوم مِ أ   اهلل عليه وسلم  فدخل ابن  

 ليس  أف   ،أنتام ياوان  م  ) أفع   : صىل اهلل عليه وسلم: إنه أعمى ال يبرص، فقال النبي فقالتا 

 .  (1)د والرتمذي وغريمهاوبوداأرواه  تبرصانه ؟ (

 : رشح احلديث

الثانية و  ،واسمها هند بنت أميةهي أم سلمة ( األوىل  كانت هي وميمونةقوهلا )

ومها زوجتا رسول اهلل صىل اهلل عليه ، احلارث اهلاللية ريض اهلل عنهامميمونة بنت 

: وقع يف رواية أن الثانية وسلم  "عائشة وحفصة"، ويف أخرى أهنام "أم حبيبة"، قلت 

 .ريض اهلل عنهن  أمجعني

عبد اهلل بن أم  أي: استأذن كام يف رواية أخرى، وهو  ( م مكتومأ  فدخل ابن قوهلا ) 

 عمى املذكور يف سورة ) عبس (.مكتوم األ

 .االحتجاب االستتار والدخول خلف احلجاب) احتجبا منه ( قوله 

                                                             

هو  :قال الرتمذي ،حسن رواه أبو داود والرتمذي وغريمها وهذا احلديث حديث"قال النووي يف رشح مسلم:  (1)

خرجه أصحاب أ "، وقال احلافظ ابن حجر يف الفتح: "ة معتمدةإىل قدح من قدح فيه بغري حج   لتفت  حديث حسن وال ي  

 ."السنن من رواية الزهري وإسناده قوي 



49 
 

بذلك مراجعة النبي صىل اهلل عليه وسلم يف أمره هلام  ( أرادت   ) إنه أعمىقوهلا 

ا تقول : ال داعي الحتجابنا، وفيه جواز ذكر اإلنسان بوصٍف أو باالحتجاب،   كأهن 

 ي قصد به االنتقاص.إن مل عيٍب فيه 

يكفي لبيان املراد  "أعمى"، فإن قوهلا: "كتبت  بيدي") ال ي برص ( من باب قوهلا 

 ."إنه أعمى"تأكيدًا لقوهلا  "ال يبرص"لكنها زادت 

 ستفهام إنكاري . ااوان أنتام ( تثنية عمياء ؛ وهو ) أفعمي قوله

تبرصانه ( استدل هبذا من قال إنه حيرم عىل املرأة نظر الرجل كام حيرم  ) ألستام قوله

 للمؤمنات   قل  و)  :لقوله تعاىل وهو األصح  " :عىل الرجل نظر املرأة . قال النووي

النظر إىل  ( وألن النساء أحد نوعي اآلدميني فحرم عليهن   هن  من أبصار   نَ ض  ض  يغ  

م للنظر هو خوف الفتنة وهذا ه أن املعنى املحر  ق  عىل الرجال ، وحيق   النوع اآلخر قياساً 

 . "فتسارع إليها الفتنة أكثر من الرجل عقالً  وأقل   ،يف املرأة أبلغ فإهنا أشد شهوةً 

 : فوائد احلديث

فيه الكثري ظنًا  تساهَل  وهو أمٌر  ،( فيه حتريم نظر املرأة اىل الرجل كحرمة نظره اليها1)

   .محير   منهم أنه ال

 اىل الفتن . ه أن جير  ما من شأن   ( فيه أنه جيب إغالق مداخل الشيطان وكل  2)

عليه قوله )أفعمياوان  دل  وقد  ،( أن اإلرشاد والتوجيه يكون باألسلوب احلسن 3)

 أنتام( ؟.
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وأن طريقه اىل  ،الفهخ ( يؤخذ منه أن املسلم قد خيفى عليه احلكم الواضح فيظن  4)

 ي عن أهل العلم وسؤاهلم.املعرفة هو التلق  

 : تتمة 

ام يف نظر املرأة اىل الرجل فيام عدا ما بني رسته وركبته ب من قال بجواز احتج        

، وكان إىل احلبشة يلعبون يف املسجد أهنا نظرت  ريض اهلل عنها عائشةالصحيحني عن 

 ب عنه بجوابني : أ جيب. ووسلم يسرتها بردائهرسول اهلل صىل اهلل عليه 

ن عائشة وقد جزم النووي بأ ،فة حينها: أن عائشة ريض اهلل عنها مل تكن مكل  أحدمها

 .كانت صغرية دون البلوغ

: أن هذا كان ذلك قبل احلجاب إذ هذه احلادثة كانت بعد قدوم وفد احلبشة إىل ثانيهام 

 .ة سبعاملدينة وقدومهم كان سن

*** 
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 احلديث احلادي والعرشون

 النهي عن الغيبة

من  ك  : ) حسب  صىل اهلل عليه وسلمللنبي  : قلت  عن عائشة ريض اهلل عنها قالت        

ه ( بامء البحر ملزجت   جت  ز  لو م   لت  كلمةً : ) لقد ق  فقال ،( تعني قصرية ة  كذا وكذاصفي  

رواه يل كذا وكذا (   حكيت  إنسانًا وأن  أين   حب  : وحكيت  له إنسانًا فقال : ) ما أ  قالت

 .وقال: حسٌن صحيحبوداود والرتمذي أ

 رشح احلديث : 

 ،مننيؤة هي أم امل، وصفي  ةيكيفَك من عيوهبا البدني   :ك من صفية ( أي) حسب   قوهلا

 خطب وأبوها زعيم بني النضري .أي بن يَ واسمها صفية بنت ح   ،األمنيوزوج النبي 

ها الراوي بقوله: كذا وكذا (  )قوهلا   إشارة  "كذا" ، قال بعضهم:"إهنا قصرية"فرس 

ويمكن اجلمع بني ها، د نعت  تعد   "كذا"الظاهر من تكرار  ، وقال آخرون:إىل شربها

 .ها قالت بلساهنا قصرية، وأشارت بشربهالعل  القولني في قال: 

ام أشارت ي أهنا إن  وور   ،"قصريةإهنا "عن صفية  :( هي قوهلا كلمةً  لت  ) لقد ق   قوله

 م . ومل تتكل  

زجت  بامء البحر ملزجت   قوهلا : خالطته خمالطة يتغري هبا طعمه ورحيه لشدة ه ( أي) لو م 

لو كانت مما يمزج  ،معناه هذه غيبة منتنة :ره النووي ، وقال غريهكذا قر   ،نتنها وقبحها

 بالبحر مع عظمه لغريته فكيف بغريه .
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 له حركته أو دت  نسانًا ( املحاكاة : التقليد والتمثيل؛ واملعنى: قل  إله  وحكيت   ) قوهلا

قال النووي : من الغيبة املحرمة املحاكاة بأن يميش متعارجًا أو ، من صفاته صفةٍ 

 ذلك من اهليئات . مطاطيًا رأسه وغري

فعله أو قلت مثل قوله منتقصًا له  مثَل   حكيت  إنسانًا ( أي : فعلت   أين  ) ما أحب  قوله 

 .حاكاة يف القبيح ر ما تستعمل امل  ، قال الطيبي وأكث

ي : شيئًا كثريًا يعنكذا وكذا من الدنيا ،  عطيت  ولو أ   :يل كذا وكذا ( أي ) وأن   قوله

 منها بسبب ذلك.

 فوائد احلديث :

 من أعظم الزواجر هذا احلديث: عنها قال النووي ( فيه النهي عن الغيبة والزجر1)

 اهـ . ها هذا املبلغألحاديث بلغ يف ذم  من ا شيئاً  ؛ وما أعلم  أو أعظمها ،عن الغيبة

 فيها غضب اهلل تعاىل .  يستحقر شيئًا من املعايص فلعل   عىل املسلم أال ( أن  2)

مة، الغيبة من صور ليد املحاكاة والتق ( أن  3) سه أأن يميش مطاطيًا ر :ومثالهاملحر 

 ونحو ذلك . 

 ( فيه رضب األمثلة واستعامل التشبيه لتقريب املعاين وتفهيم املخاَطب.4)

* * * 
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 احلديث الثاين والعرشون

 الرفق بالنساء

وا استوص  )  عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:        

 ذهبت   ع أعاله، فإن  ل  يف الِض  يشء   أعوج   ، وإن  ع  ل  من ض   قت  ل  خ   املرأة   ، فإن  بالنساء  

رواه البخاري ومسلم  «ساءوا بالنِ وص  ، فاست  أعوج   مل يزل   ه  تركت   ، وإن  ه  كرست   قيمه  ت  

 وغريمها.

 رشح احلديث: 

اطلبوا الوصية  حيتمل معنني، األول:وهو  اخلطاب للرجال، )استوصوا بالنساء( قوله

، وهو قول الطيبي، أو اطلبوا الوصية من غريكم هبن   ،من أنفسكم ن  والنصيحة هل

 ، وهو قولوأحسنوا عرشتن   ،وارفقوا هبن   ،واعملوا هبا تي فيهن  اقبلوا وصي  الثاين: 

  .األوجه ابن حجر: وهو أوجه  احلافظ قال  ،لقايضا

 . وىص به هلا أن يدارهيا ويالطفها ويوفيها حقوقهااخلري امل  ) خريًا (  قوله

لنساء يف االعوجاج ( املقصود حواء عليها السالم ؛ وإنام شاهبتها ا املرأةَ  إن  ف)  قوله

 ألهنن بناتا.

لقت من ض  قوله  عظام وهي  وهو واحد األضالع، ،المفتح ال  و بكرس الضادَلع ( )خ 

  هن  ق  ل  أن يف خ   :، واملعنى"أعوج " أن هوقد وصفه يف رواية أخرى ب، الصدر 
من  وجاً ع 

  .قةل  أصل اخل  

م ك  قَ لَ ) َخ  :من ضلع آدم ، قال اهلل تعاىل قت  ل  حواء خ   ن  إ استدل  به من يقول:قلت: 

نها م   َق لَ قوله تعاىل ) وَخ  قال ابن كثري يف تفسري، ا (هَ نها زوَج م   َق لَ وَخ  واحدةٍ  سٍ ف  ن نَ م  
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خلفه وهو نائم لعه األيرس من من ض   قت  ل  اء عليها السالم خ  ها ( هي حو  زوَج 

واختلفوا متى "قال النووي:  فاستيقظ فرآها فأعجبته، فأنس إليها وأنست إليه. اهـ

 ."يف اجلنة :وقيل ،قبل دخوهلا اجلنة :فقيل، من ضلع آدم قت  ل  خ  

  أعوَج  )وإن   قوله
ٍ
ها أعالها رأس   ألن   ،ألعىل املرأة الً ثَ ه مَ لع أعاله( رضبَ يف الض   يشء

 .وهو الذي حيصل به األذى ،اوفيه لساهن  

َلع وتزيل االعوجاج ( ه  كرستَ  قيمه  ت   ذهبَت  فإن  ) قوله  وقد جاء ، أي: أردَت ت قيم الض 

 ،ستحالة تقويمهن  اوفيه إشارة اىل  ،ها طالقها () وكرس  مسلم الكرس يف رواية  تفسري

 .فاته االنتفاع هبن   من رام تقويمهن   وأن   ،يف استقامتهن   مطمعَ  وأنه ال

لع؛ (  أعوَج  مل يزل   ه  تركتَ  وإن  ) قوله  ملا  الً مثَ  َب وهذا رض    ،فال يقبل اإلقامةيعني الض 

 .يف أخالق النساء من االعوجاج

وزاد  ،بكامل طلب الوصية هبن   إشعاراً  م بام به بدأَ تَ ( َخ  بالنساء خرياً  فاستوصوا قوله )

وفيه رمز إىل أن التقويم برفق بحيث ال يبالغ فيه  ،اإلضامر التأكيد باإلظهار يف حمل  

وخري األمور  ،وال يرتك فيستمر أعوج فاملبالغة ممنوعة وتركها عىل العوج ممنوع

 .أوسطها

 فوائد احلديث :

كم كم خري  ( فيه احلث عىل اإلحسان إىل النساء والرفق هبن ففي احلديث )خري  1)

 ألهله (.

 ( فيه ندب املداراة الستاملة النفوس وتألف القلوب .2)
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 ( فيه إشعار بكراهة الطالق بال سبب رشعي .3)

 . والصرب عليهن   فيه األمر بسياسة النساء بأخذ العفو عنهن  ( 4)

  :تتمة

عن سمرة بن جندب  هااحلاكم وصحح  ابن حبان اإلمام أمحد وروى هذا احلديث        

َلٍع ، وإنك  ريض اهلل عنه عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال :) إن املرأة خلقت من ض 

؛ املدارة بذل الدنيا ألجل الدين، وإن ترد  إقامة الضلع تكرسها ، فدارها تعش  هبا (

وهي خفض اجلناح للناس ولني الكلمة  ،املداراة من أخالق املؤمنني"بن بطال : اقال 

بعضهم أن املداراة  وظن   ،لفةأقوى أسباب األ  وترك اإلغالظ هلم يف القول وذلك من 

والفرق أن املداهنة من  ،ألن املداراة مندوب إليها واملداهنة حمرمة ؛هي املداهنة فغلط

رسها العلامء بأهنا معارشة وف   ،وهو الذي يظهر عىل اليشء ويسرت باطنه ؛هانالد  

داراة هي الرفق باجلاهل يف وامل ،الفاسق وإظهار الرضا بام هو فيه من غري إنكار عليه

التعليم وبالفاسق يف النهي عن فعله وترك اإلغالظ عليه حيث ال يظهر ما هو فيه 

 .(1)"ام إذا احتيج إىل تألفه ونحو ذلكواإلنكار عليه بلطف القول والفعل وال سي

*** 

 

 

                                                             

    .10/528، فتح الباري:  9/305ينظر: رشح صحيح البخاري البن بطال: (1)
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 احلديث الثالث والعرشون

 ـرارض   رر والـ ض   ال

صىل اهلل عليه وسلم  قال : ) املرأة ن مسعود ريض اهلل عنه  عن النبي عن عبد اهلل ب     

ابن و نه وابن خزيمةرواه الرتمذي وحس  (  ها الشيطان  ف  رش  است   فإذا خرجت    ،عورة  

 يف صحيحيهام.حبان 

 : رشح احلديث

منه ، وقال القايض :  ف  خو  تَ ي   لٍ : العورة كل خلَ أهل اللغة) املرأة عورة ( قال  قوله

ها نفَس  : جعل املرأةَ  العلامءمن إظهاره ، وأصلها من العار قال  استحيالعورة كل ما ي  

 .اا منهي ستحيَ  عورة ألهنا إذا ظهرت  

كناها؛ وظاهره أنه عام يف كل خروج ولو حاجة من حمل س   :( أي ) فإذا خرجت  قوله 

خترج  ) ما من امرأةٍ طي بة، ففي احلديث ، ويعظم الَضر  والرش  إذا كانت متأو مصلحة

 مل تزل يف سخط اهلل حتى ترجع إىل بيتها ( الرجال إليها إال   يف شهرة من الطيب فينظر  

  .رواه الطرباين يف الكبري

إىل اليشء وبسط  ) استرشفها الشيطان ( األصل يف االسترشاف رفع البرص للنظر قوله

: نظر إليها ليغوهيا زّينها يف نظر الرجال ، وقيلى : ، واملعنالكف فوق احلاجب

ن مسعود يف معرض اخلري، ففي حديث اب ، وقد يزي ن الشيطان هلا الرش  ويغوي هبا

ال  ك  إن   :ها الشيطان فيقولف  فيسترش   ،) إن املرأة لتخرج من بيتها وما هبا من بأسرفعه 

، وأن املرأة لتلبس ثياهبا فيقال : أين تريدين ؟ فتقول : أعود   أعجبتيهمترين بأحد إال  
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امرأة رهبا مثل أن تعبده يف   يف مسجد ، وما عبدت  أو أصيل   أو أشهد جنازةً  مريضاً 

: وقد يريد بالشيطان قال بعضهم بيتها ( رواه الطرباين يف الكبري ورجاله ثقات.

 .يهبه عىل التشب شيطان اإلنس من أهل الفسق سامه

 : فوائد احلديث

ويغوي غريها  ،بروزها وظهورها ، فإن الشيطان يغوهيا بغريها ستقبح  املرأة ي   ( أن  1)

 ليوقعهام أو أحدمها يف الفتنة . ؛هبا

 رها مل يطمع الشيطان فيها بل تكون أقرب إىل رهبا .د  ( أن املرأة ما دامت يف خ  2)

( أن املرأة أحد أسلحة الشيطان وحبائله وأعظم فخوخه التي يستخدمها لإلغواء 3)

وي ) النساء حبائل الشيطان (واإلغراء وفتنة بني آدم ؛ وق د ر 
 (1) . 

*** 

 

 

 

 

                                                             

عن زيد  "اعتالل القلوب  "عقبة بن عامر، واخلرائطي يف ، والديلمي عن عن ابن مسعود "احللية  "رواه أبو نعيم يف   (1)

، "قال شارحه العامري: صحيح": ، قال املناوي"الشهاب  "ي يف هم مرفوعا به، ورواه أيضا القضاعبن خالد اجلهني، كل  

 (.4/171: )فيض القدير
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 احلديث الرابع والعرشون                                      

 التعاون عىل اخلري

 اهلل   م  ح  قال رسول اهلل  صىل اهلل عليه وسلم ) ر   :عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال      

 امرأةً  اهلل  م  ح  ، ر  ا املاء  ه  يف وجه   ح  نض   ه فإن أبت  امرأت    وأيقظ  ليل فصىل  قام من ال   رجال  

رواه  ( ه املاء  يف وجه   ها فإن أبى نضحت  زوج   وأيقظت   ت  يل فصل  من الل   قامت  

 .د وابن خزيمة واحلاكم وصححهوأبودا

 :  رشح احلديث

ق الوقوع. اهلل  ) رحمَ  قوله  رجاًل ( دعاٌء له بالرمحة، وعرب  باملايض لتحق 

وفيه أن فضيلة قيام الليل ؛ ضيعتفيد التب "نم  "ألن  ،هبعَض  :قام من الليل ( أي)  قوله

وي حتصل  ولو بجزء من الليل ولو يسريًا،   .(1)"قم من الليل ولو كحلب شاة  "وقد ر 

وخص  الصالة بالذكر لعظيم ، ولو ركعة واحدة ب اهلل لهت  ( أي : ما ك   ) فصىّل  قوله

فضلها، وإال  فهو وقت دعاء كام قال اهلل تعاىل ) تتجاّف جنوهبم عن املضاجع يدعون 

م (، وهو أيضًا وقت استغفار كام قال تعاىل ) وباألسحار هم يستغفرون (،  تعظ م ورهب 

نة أن جيعل آخربعد نومإذا كانت ام ال سي  يف الليل فضيلة الصالة  صالته من  ، و الس 

 . الليل وتراً 

                                                             

إياس بن معاوية املزين ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل  من حديث الطرباين ورواته ثقات إال حممد بن إسحاقأخرج  (1)

قال ه عليه الصالة والسالم نأوعن ابن عباس ريض اهلل عنهام ، "من صالة بليل ولو حلب شاة  ال بد  " :اهلل عليه وسلم قال

 .رواه أبو يعىل ورجاله حمتج هبم يف الصحيح "فواق حلب شاة ،فواق حلب ناقة ،نصفه ثلثه ربعه"عن قيام الليل: 
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وذلك حرصًا منه عىل أخذ  ،فقف والر  التلط  استعامل ( مع  تهزوج ) وأيقظَ  قوله

وهذا داخل يف قـوله تعاىل ) وتعاونوا عىل الرب والتقوى (، وفيه نصيبها من اخلري، 

 حيب لنفسه من اخلـري . إشارة اىل أن املؤمــن حيب لغــريه ما

 لغلبة النوم وكثرة الكسل . ت( أي : امتنع ت) فإن أب قوله

عىل أن إكراه أحٍد  املاء، وهذا يدل   ايف وجهه ( أي رش   املاءَ  اهيف وجه   ) نضَح  قوله

 .مامل يرتت ب عىل ذلك مفسدةبل يستحب  ،عىل اخلري جيوز

م قريبًا، ت  ( فصل  مرأة قامت من الليل ا اهلل  ) رحمَ  قوله وفيه أن  فعَل معناه كالذي تقد 

ا بالرجال اخلري   ًا واملبادرة إليه ليس خاص   .ولو كان شاق 

 .ليشاركها فيام ينزل من العطاء الرباين، والفضل االمتناين) وأيقظت زوجها (  قوله

م بيانه.يف وجهه املاء (  نضحت  فإن أبى  )  قوله  تقد 

 : فوائد احلديث

 ومرضاة رب العاملني . ،الصاحلني وأنه دأب   ،( فيه استحباب قيام الليل1)

ولو  عليه منهام اآلخَر  كلر  وحيث  ، عىل أن يتعاون الزوجان عىل اخلري ( فيه احلث  2)

 .كان فيه مشقًة أو إكراه

 حيب لنفسه من اخلري . ما ألخيه( يؤخذ منه أن عالمة اإليامن أن املؤمن حيب 3)

 ينبغي أن يكون عليه الزوجان من حسن املعارشة وكامل املالطفة . ( فيه ما4)

 : تتمة
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 وأيقظ زوجته أهنام يدخالن يف قول اهللورد يف ثواب من قام من الليل وصىل         

، فروى (  عظيامً  وأجراً   هلم مغفرةً  اهلل  والذاكرات أعد   ) والذاكرين اهلل كثرياً تعاىل 

قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  ريض اهلل عنه هريرةأيب أبوداود يف سننه عن 

با من الذاكرين اهلل ت  ، ك  يا ركعتني مجيعاً من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته، فصل  »

 "مجيعاً "بقوله  ، قلت : ال ت رشع  هلام اجلامعة يف قيام الليل؛ واملراد«، والذاكراتكثرياً 

ً منهام صىل  أن ك عًا أو من الوتر، واهلل أعلمركعتني ت ال   . طو 

*** 
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 احلديث اخلامس والعرشون

 عورة املرأة يف الصالة

 اهلل  ل  عن عائشة ريض اهلل عنها أن رسول اهلل صـىل اهلل عليـه وسـلم قـال: ) ال يقب ـ     

 الرتمذي وابن ماجه وغريهم . ورواه أبوداود امر (   بخ  إال   حائض   صالة  

 : رشح احلديث

 فـال تصـح  وعليه الصحة واإلجزاء ،  ( نفي القبول املراد به هنا نفي   اهلل  ) ال يقبل   قوله

 ألن نقص واحد من رشوطها يعني بطالهنا .  ،الصالة واليثاب عليها

( يشمل الفرض والنفل ولو سجدة تالوة أو شـكر، إذ النكـرة يف سـياق  ) صالةَ  قوله

 . األصول كام هو مقرر يف علم النفي تعم  

 وهـو حـتالم أو السـن  باحليض أو اال وسواء بلغت   ،فة( املراد هبا املكل   ) حائضٍ  قوله

  باحليض نظرًا إىل األغلب .سنة ، وإنام عرب   "مخس عرشة"

وهـو رصيـح  ، ى به الرأس والعنقغط  هو هنا ما ي   ،امر ( بكرس اخلاء املعجمة) بخ   قوله

ـاسها وعنقها ونحوه رأ يف أنه جيب عىل املرأة سرت   فقـد دل  عليـه سـرت القـدمني  ، وأم 

يف صالة املرأة يف درع و مخار لـيس عليهـا إزار ، وأنـه ريض اهلل عنها سلمة  حديث أم  

رواه أبـوداود يها ( قـدمَ  ي ظهـورَ رع سابغًا يغط  قال صىل اهلل عليه وسلم ) إذا كان الد  

وعليـه  الفقهـاء، هـوروبـه قـال مج ،أن القـدمني مـن العـورة يف، وهو رصيـح وغريه

 إن مل يسرت حاالً . للصالة فانكشاف يشء منهام مبطل 
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  فوائد احلديث :

رشعــًا ، وأن العبــادة إذ مل عــىل أن قبــول العمــل راجــع اىل صــحته احلـديث  دل  ( 1)

 .يثاب عليها  وهذا معناه أنه ال ، تصح رشوطها وأركاهنا فإهنا ال تستوف  

( أن عورة املرأة يف الصالة مجيع بدهنا سوى الوجه والكفني ، وماعداه مـن الـراس 2)

 والعنق والنحر جيب سرته .

( فيه أن مدار التكليف باألحكام الرشعية منوط بالبلوغ ، وأن املرأة باحليض وبقية 3)

 عالمات البلوغ تدخل يف دائرة املكلفني .

*** 
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 حلديث السادس والعرشونا

 النهي عن التشبه بالرجال

 اهلل   ن  : ) لع  صىل اهلل عليه وسلم : قال النبيريض اهلل عنهام قال عن ابن عباس      

يف رواه البخاري  هني من الرجال بالنساء (واملتشبِ  ،من النساء بالرجال هات  املتشبِ 

  .وغريهصحيحه، 

  : سبب احلديث

دة قوسـًا ، اهلل  صىل اهلل عليه وسـلم  متقل ـت عىل رسول روى الطرباين أن امرأة مر     

من النساء بالرجال ( ... وذكـر  هات  اهلل املتشب   ) لعنَ   :فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم

  احلديث .

  : رشح احلديث

ه ألنه أخرج اليشـء عن الطرد من رمحة اهلل ؛ وحكمة لعن من تشب  ) لعن اهلل ( الل  قوله 

  م  حكَ ليه أَ عن صفته التي وضعها ع
 
 تعاىل . سبحانه و احلكامء

( أفاد أن التشب ه إنام حيرم حيث كان عمدًا، قال احلـافظ ابـن حجـر:  هات  ) املتشب  قوله 

ـ ،د ذلكن تعم  بمَ  ه بالكالم وامليش فمختصر التشب   ا ذم  وأم  " ا مـن كـان ذلـك مـن وأم 

ومتادى  فإن مل يفعل   ؛ذلك بالتدريجه واإلدمان عىل ف ترك  ؤمر بتكل  قته فإنام ي  ل  أصل خ  
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وأخـذ هـذا واضـح مـن لفـظ  ،عىل الرضـا بـه م وال سيام إن بدا منه ما يدل  الذ   ه  دخلَ 

 ".املتشبهني

شـية وزينـة وكـالم هبم من زي وهيئـة وم   فيام خيتص  أي: من النساء بالرجال ( قوله ) 

ه هبم يف ذلك حممود كام روي أن عائشـة ريض اهلل وغري ذلك ، ال رأيًا وعلاًم فإن التشب  

ا كرأي الرجال . قال ابن أيب مجرة : ظاهر اللفظ أي : رأهي  ،  "كانت رجلة الرأي "عنها

ف مـن أدلـة أخـرى أن املـراد التشـبه يف الـزي ر  يشء لكن ع   عن التشبه يف كل   الزجر

 واحلركات ونحوها ال التشبه يف اخلري .

من الرجال بالنساء ( كذلك ، قال ابن جرير : فيحـرم عـىل الرجـل  ) واملتشبهني قوله

 ،يف الكالم والتأنث فيه وما أشبههلبس املقانع واخلالخل والقالئد ونحوها والتخنث 

نسـائهم  ي  يفـرتق ز   ال قـومٍ  ب  فأما هيئة اللباس فتختلف باختالف عادة كل بلد ؛ فـر  

 .الباري فتح، قاله يف حتجاب واالستتارمن رجاهلم يف اللبس لكن يمتاز النساء باال

 : فوائد احلديث

وأن فاعـل  ،وتشبه النساء بالرجـال ،ه الرجال بالنساءحتريم تشب   عىل احلديث ( دل  1)

 .ذلك ملعون من اهلل تعاىل

إذ   ،مجيـع صـور التشـبه ( أن التحريم ليس مقترصًا عىل اللباس واحلركـة بـل يعـم  2)

 االعامل بالنيات.
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وقـد يكـون  ،بلد ختلف باختالف عادة كل  يف ،رف  أن مرجع االختصاص اىل الع  ( 3)

 خر . آيف بلد  وليس تشبها يف  تشبهاً 

  :ة تم  ت

ة منها قولـه شبه النساء بالرجال أحاديث عد  تورد يف ذم تشبه الرجال بالنساء وقد        

) ليس منا من تشبه بالرجال من النساء وال من تشبه بالنساء من  :صىل اهلل عليه وسلم

) لعن رسول اهلل صىل  :قالريض اهلل عنهام أمحد ، وعن ابن عمر اإلمام الرجال ( رواه 

والبـزار  الت مـن النسـاء ( رواه أمحـدواملـرتج   ،ثني من الرجـالاهلل عليه وسلم املخن 

) أربعة  :صىل اهلل عليه وسلم  النبي قال : قاله ريض اهلل عنوعن أيب أمامة ، والطرباين

نفسـه وتشـبه  َث ت املالئكة : رجـل جعلـه اهلل ذكـرا فأن ـعنوا يف الدنيا واآلخرة وأمن ل  

 ،األعمـى ضـل  والـذي ي   ،وامرأة جعلها اهلل أنثى فتذكرت وتشبهت بالرجال ،بالنساء

 الطرباين. واهلل أعلم . رواهإال حييى بن زكريا (  ورجل حصور ومل جيعل اهلل حصوراً 

* * * 
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 حلديث السابع والعرشونا

 لوة باألجـنبيالرتهـيب من اخلـ 

ـ رسول اهلل قال  :عن عمر ريض اهلل عنه قال      رجـل  ون  صىل اهلل عليه وسلم ) ال خيل 

 رواه الرتمذي وابن حبان واحلاكم وغريهم .  ( هام الشيطان   كان ثالث  بامرأة إال  

 : رشح احلديث

وسواء كانت اخللوة يف ( اخللوة: االنفراد بحيث ال يكون معهام أحد،  ون  ) ال خيل   قوله

   بيت أو دكان أو سيارة أو غري ذلك، والنهي للتحريم.

 ليس بيـنهام حمرميـة بنسـب أو رضـاع أو مصـاهرة.بامرأة ( أي : أجنبية  رجٌل قوله ) 

وقـد ثبـت يف  ،قريب الزوج كاألخ ونحوه وهو "احلمو"ويدخل يف األجانب  : قلت

( قال الطربي : املعنى أن خلوة الرجل بـامرأة أخيـه  و املوت  احلم   احلديث الصحيح )

أو ابن أخيه تنزل منزلة املـوت ؛ والعـرب تصـف اليشـء املكـروه بـاملوت قـال ابـن 

؛ فيه املـوتالعرب مثال كام تقول األسد املوت؛ أي : لقاؤه األعرايب : هي كلمة تقوهلا 

وقال غريه : املـراد أن اخللـوة بـاحلمو قـد  .اهـ ، احذروه كام حتذرون املوت واملعنى :

إن وقعـت حقيقـًة اىل املـوت  -2هالك الدين إن وقعـت املعصـية .  -1تؤدي إىل :   

إىل هـالك املـرأة بفـراق زوجهـا إذا محلتـه الغـرية عـىل  - 3املعصية ووجب الرجم. 

 بي .تطليقها. قاله القرط
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لم أن اخللوة بقريب الزوج أكثر         خطرًا من اخللوة بغريه؛ والرش يتوقع منه أكثـر  فع 

من غريه والفتنة به أمكن لتمكنه من الوصول إىل املـرأة واخللـوة هبـا بـال نكـري عليـه 

 بخالف األجنبي .

يل ) إال كان ثالثهام الشيطان ( بالوسوسـة وتيـيج الشـهوة ورفـع احليـاء وتسـو قوله

، ماته التي توشـك أن توقـع فيـهاملعصية حتى جيمع بينهام باجلامع أو فيام دونه من مقد  

ا رسـوهل   اال كنـت   بامرأة ن رجٌل أن إبليس قال ملوسى عليه السالم : الخيلو   رويوقد 

 .  -ذكره يف االحياء  -ه اليها حتى أفتنهام اليه ورسول  

 : فوائد احلديث

  الدين والدنيا.هالك جنبية وأن ذلك من أسباب ( حرمة اخللوة باأل1)

  ،( أن دخول قريب الزوج عىل امرأة الـزوج يشـبه املـوت يف االسـتقباح واملفسـدة2)

لتسامح الناس بـه  م خطره  ظَ وشب َهه  باملوت لع   ،م معلوم التحريم يف الزجر عنهفهو حمر  

 من جهة الزوج والزوجة حتى كأنه ليس بأجنبي من املرأة .

( أن عىل الزوجني وأقارهبام جتنب كل مايؤدي اىل الريبـة وسـوء الظـن يف بعضـهام 3)

 فتسوء العرشة وتتكدر املعيشة .

لـك بـه الرجـال 4) ظ ملداخله ووسائله التي هي  ( فيه التنبيه من عداوة الشيطان، والتيق 

 والنساء، فعىل املسلم واملسلمة أن حيذرا مكائده ومصائده وخبثه.

* * * 
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 ديث الثامن والعرشونحلا

رالنهي عن س    مر  املرأة  بال م   ف 

 مـرأة  ال  اهلل عليه وسـلم قـال ) ال حيـل  عن أيب هريرة ريض اهلل عنه  عن النبي  صىل      

رواه البخـاري  ذي مـرم (زوج  أو باهلل واليوم واآلخر تسافر مسرية يوم إال مـع  تؤمن  

 ومسلم وغريمها .

 :  رشح احلديث

بذلك، وشـمل اإلطـالق  عاصيةً  وتكون املرأة   ،( النهي للتحريم المرأةٍ  ال حيل  ) قوله 

 ؛ بل تستوي يف النهي الشـابة والعجـوز فـان  املتزوجةالثيب والبكر ؛ واملتزوجة وغري 

هم من ال يرتفـع عـن ط  وجيتمع يف األسفار من سفهاء الناس وسقَ  ،ساقطة القطة لكل  

 . ة دينه ومروءته ة شهوته وقلالفاحشة بالعجوز وغريها لغلب

ن باهلل واليوم اآلخر ( وصفها باإليامن ألن ذلك أدعى لالستجابة ألمـر اهلل ) تؤم   قوله

 والوقوف عند حدوده . 

ويف حـديث "مسرية يـوم وليلـة "حديث أيب هريرة ده يف ) تسافر مسرية يوم ( قي   قوله

قـال النـووي : لـيس  ،"أيـام ثالثـة "ويف حديث ابن عمر  "مسرية يومني"أيب سعيد 

 بل كل ما يسمى سفر فاملرأة منهية عنه إال باملحرم. ،املراد من التحديد ظاهره
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 : وقع االختالف يف مواطن بحسب  اختالف السـائلني، قـال البيهقـي وقال ابن املنري  

ـ ،بغري حمرم فقال : ال ئل عن املرأة تسافر ثالثاً كأنه صىل اهلل عليه وسلم س   ن ئل عـوس 

 ئل عن سفرها يوما فقال : ال . وس   ،سفرها يومني بغري حمرم فقال : ال

ال "مع زوج (  حيث كان هلا زوج، وملا قال النبـي صـىل اهلل عليـه وسـلم: إال  ) قوله 

 ، قام رجـل، فقـال: يـا رسـول اهلل، إن امـرأيت خرجـت  "تسافر املرأة إال مع ذي حمرم

انطلـق ": النبـي صـىل اهلل عليـه وسـلم قالفيف غزوة كذا وكذا،  بت  ت  كت  ة، وإين ا  حاج  

 .رواه مسلم يف صحيحه "مع امرأتك فحج  

ليهـا واخللـوة هبـا رم من النساء التي جيوز النظـر اذي حمرم ( حقيقة املح   أو مع)  قوله

 ،ثم إن مجيع املحارم سواء يف ذلك  ،ها عىل التأبيدم نكاح  من حر   كل    أهناواملسافرة هبا 

فيجوز هلا املسافرة مع حمرمها بالنسب كابنها وأخيها وابن أخيها وابـن أختهـا وخاهلـا 

ومع حمرمها بالرضـاع كأخيهـا مـن الرضـاع وابـن أخيهـا وابـن أختهـا منـه  ،وعمها

ومع حمرمها من املصاهرة كأيب زوجها وابن زوجها وال كراهة يف يشء مـن  ،ونحوهم

ولكن ال حيل النظر بشهوة ألحـد ، ل هؤالء اخللوة هبا والنظر اليهالك وكذا جيوز لكذ

 . (1)منهم

 فوائد احلديث:

                                                             

ه إال ابن زوجها فكره سفرها معه لفسـاد ووافق اإلمام مالك عىل ذلك كل   ،هذا مذهب اجلمهور"قال اإلمام النووي: ( 1)

وعموم هذا احلـديث  ،ن حمارم النسبزوجة األب نفرتم موألن كثريًا من الناس ال ينفرون من  ،الناس بعد العرص األول

 (.9/105رشح مسلم: ) اهـ." مالكيرد عىل 
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حتريم سفر املرأة من غري أن يكون معها زوج أو أحد من املحارم، وسـواء كـان  (1)

 سفرًا قصريًا أو طوياًل.

رة عىل صيانة املرأة وحفظها من مـداخل  (2) دل  احلديث عىل حرص الرشيعة املطه 

ور، لذا منعها من سفرها وحدها.   الشيطان ووقوع الرش 

سلم واملسلمة عنـد فيه أن  عالمة حقيقة اإليامن باهلل واليوم اآلخر هي وقوف امل (3)

 حدود اهلل وامتثال أوامره، واالنتهاء عن زواجره.

  : تتمة

ة اإلسالم إذا استطاعت لعموم قوله تعـاىل ج  ة عىل أن املرأة يلزمها َح م  أمجعت األ         

، ( احلـديث...سالم عىل مخس) بنى اإل خلرب الشيخنيلبيت ( و) وهلل عىل الناس حج ا

واستطاعتها كاستطاعة الرجل ، ومـذهب اإلمـام الشـافعي أنـه ال يشـرتط لوجـوب 

بـزوج أو  بل يشرتط األمن عىل نفسها، و حيصل األمن   ،رمعىل املرأة وجود املح   احلج  

 بأحد هذه األشياء فلو وجدت امرأة واحدة حمرم أو نسوة ثقات ، وال يلزمها احلج إال  

ـا ،ثقة مل يلزمها لكن جيوز هلا احلج معها  خروجهـا حلـج التطـوع وسـفر الزيـارة  وأم 

 ال اجلمهـور ال جيـوز إال مـعوالتجارة ونحو ذلك من األسفار التي ليست واجبة فقـ

 . (1)زوج أو حمرم وال يكفي نسوة ثقات وهذا هو الصحيح لألحاديث الصحيحة

  * * * 

 

                                                             

 (.9/104رشح مسلم للنووي: )( 1)



71 
 

 احلديث التاسع والعرشون

 سلالغ   صفة  

صـىل اهلل عليـه وسـلم قـال هلـا وكانـت  رسـول اهللعن عائشة ريض اهلل عنها أن        

 ماجه بسند صحيح .رواه ابن  حائضًا : ) انقيض شعرك واغتسيل (

 رشح احلديث :

املقصود عمـوم أي: ولسائر املسلامت، ف) أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال هلا (  قوهلا

 إذ العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب .  ،النساء

من قال بـأن هـذه   بهرت من احليض ، وقد احتج  ) وكانت حائضًا ( املراد ثم طه   قوهلا

األغسـال الواجبـة  سـائر بـل تعـم   ؛وليس كـذلك ،الصفة يف الغسل خاصة باحليض

حتالم واجلامع والنقاء من النفاس، وقد دل عىل العموم حـديث ) مـن كاجلنابة من اال

اإلمـام ترك موضع شعرة من جنابة مل يصبها املاء فعل اهلل به كذا وكذا من النار ( رواه 

 وغريه.أمحد و 

املاء مجيع الشـعر ،  ) انقيض الشعر ( فيه دليل عىل وجوب نقض الشعر حتى يعم   قوله

 عليـه حـديث أم   كام دل  ر الشعر من وصول املاء إىل املنابت وجب نقضه  فإذا منع ضف  

صىل اهلل عليه وسلم فقـال هلـا : ) اغمـزي  رسول اهللأهنا سألت ريض اهلل عنها سلمة 

داخـل الشـعر  ( رواه أبو داود ، وهـو دليـل عـىل وجـوب بـل  حفنه  قرونك عند كل  

 من وصول املاء إىل أصوله .مانٌع املسرتسل إذا منع 



72 
 

) واغتسيل ( أي الغسل الكامل وهو تعميم البدن باملاء شـعرًا وبرشـًا مـع تعهـد  قوله

ة وتعـاطيف يها املـاء كـاإلبطني والـدبر والرّسـاملعاطف واملواضع التي قد ال يصل إل

 .بطن والصامخني ونحو ذلك ال

 فوائد احلديث :

 .  ، وهو أمر جممع عليه( يؤخذ من احلديث أن الغسل جيب بانقطاع احليض1)

و إيصـاله إىل مجيـع منابـت الشـعر،  ،احلديث عىل وجوب تعميم الشعر باملاء ( دل  2)

 يصل إليها املاء . وأنه جيب أن يتعاهد املغتسل مجيع البدن باملاء السيام املواضع التي ال

( فيه أن من عليها ضفائر جيب عليها أن تنقضها إن ظنت أهنا متنع وصـول املـاء إىل 3)

 منابت الشعر ، وأما إذا علمت وصول املاء من غري نقض الضفائر مل جيب نقضها .

ا كان عليه النبي صىل اهلل عليه وسلم من تعلـيم أمتـه دقـائق األحكـام م( فيه بيان 4)

 سائل .ومهامت امل

   تتمة :

يستحب للمرأة إذا اغتسلت من احليض أن تأخذ قطنه أو نحوها وتضع فيها شيئًا        

مرأًة سألت النبي صىل اهلل عليـه وسـلم امن الطيب تطيب به فرجها ، فعن عائشة  أن 

سـك فتطهـري هبـا (  مـن م   ) خذي فرصـةً  :ثم قال  ،مهاعن غسلها من احليض  فعل  

فاجتـذبتها إيل   :أتطهر هبا ؟ قال : ) سبحان اهلل تطهري هبا ( قالت عائشةقالت : كيف 

) تتبعي هبا أثر الدم ( رواه البخاري ومسلم . قال النـووي : إن املقصـود مـن  :فقلت

 .اهـ ،ودفع الرائحة الكرهية ذلك تطييب املحل  

* * * 
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 احلديث الثالثون

 منزلة األرملة

من  ل  أنا أو   اهلل عنه عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:عن أيب هريرة ريض          

 قعدت   أنا امرأة   : )فتقول ( من أنت   : )تناديني فأقول هلا ، فإذا امرأة   اجلنة   باب   ح  يستفت  

 .( رواه البزار وأبو يعىل يف مسندهيام بإسناد جِيد عىل أيتامي

 : رشح احلديث

 .وقد دل ت عليه أحاديث أخرى األولي ة هنا عىل حقيقتها، ( ح  من يستفت   ل  أنا أو  ) قوله 

ـب  بـه، ففـي صـحيح مسـلم  ( اجلنة   باَب  )قوله  آيت "أي: بأن يقرعه في فتح  له، ويرح 

، وعنـد "مرحبـا بمحمـد :قالفي   ،حممد :فأقول ؟من هذا :قالفي   ،باب اجلنة فأستفتح

 ،حممـد :فـأقول ؟فيقال من هـذا ،قة باب اجلنة فأقعقعهافآخذ حل  "عن أنس الرتمذي 

 بـَك  :فيقـول ،حممد :فأقول ؟فيقول اخلازن من"عند مسلم و "فيفتحون يل ويرحبون

 ."قبلك أن ال أفتح ألحدٍ  مرت  أ  

 كـل   ب عىل هذا العمل يعـم  يف هذا تنويه اىل أن األجر املرتت  (  تناديني فإذا امرأةٌ )  قوله

وفيه فضـيلٌة ظـاهرة ملـن  بادرين (وقع يف رواية ) ت  ، وقد  كانت أو صغريةً  كبريةً  ،ةٍ أامر

ف   وهـذه املبـادرة واملسـابقة  ،حيث أخرب أهنا تبادره إىل دخـول اجلنـة قت   هلذا العملو 

قعدت عىل  بيت أوالدها فهي معـي يف اجلنـة ( رواه ابـن  ام امرأةٍ أي    )ي فرس  هبا حديث 
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قـال يف احلـديث اآلخـر، املعي ة يف هذا احلديث عـىل املبـادرة  ل  ، فت حمَ برشان يف أماليه

  املناوي : وأما درجة املصطفى صىل اهلل عليه وسلم فليس معه فيها أحد. واهلل اعلم .

  ك  الذي نلت  به هذه املنزلة.عمل   املقصود: ما ( من أنت   : فأقول هلا) قوله 

 ،متمه  هبـا لي ـالظاهر أن املراد بقعودها عليهم تعز   ( عىل أيتامي قعدت   أنا امرأةٌ  )قوهلا  

ورد يف فضـل  ، وقـدالتوسـع يف النفقـة ألجـل األوالد وعـن ،ها عن الرجـالوصرب  

 أنـا لغـريه أو لـه اليتيم : ) كافل حديث مسلماإلحسان إىل اليتيم أحاديث كثرية منها 

 .والوسطى . رواه مسلم  بالسبابة وأشار  )اجلنة يف كهاتني وهو

 فوائد احلديث :

دل  احلديث عىل ما أكرم اهلل به نبيه صىل اهلل عليه وسلم من الرشف والتقـديم،  (1)

وأن اجلنة ال يدخلها أحد من األوليني واآلخرين، واألنبياء واملرسلني حتـى يـدخلها 

 املصطفى عليه الصالة والسالم.

وأهنـا مـن السـابقني  من قامت عىل أيتامها احلديث فضيلة وبشارة لكل  هذا يف  (2)

 اىل اجلنة .

 منه . ضه اهلل خرياً فيه إشارة إىل أن من ترك شيئًا هلل عو   (3)

 عىل قدر عمله .  كل   ،فيه أن دخول اجلنة يتفاوت فيه الناس (4)

* * * 
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 احلديث احلادي والثالثون

 من أحكام النفاس

) كانت النفساء جتلـس عـىل عهـد رسـول اهلل  عن أّم سلمة ريض اهلل عنها قالت :      

 أخرجه اإلمام أمحد والرتمذي وأبوداود  وغريهم .صىل اهلل عليه وسلم أربعني يومًا ( 

 رشح احلديث :

ست املرأة بضم النون وفتحها قوهلا ، إذا ، وبكرس الفـاء فـيهام) كانت النفساء ( يقال نف 

فه الفقهاء بأنه النفاسجاءها  ـمي د فراغ الرحم من احلمـلارج بعالدم اخل، وعر  ، وس 

 .(1)وأحكامه أحكام احليض فيحرم به ما حيرم باحليض ، بذلك ألنه خيرج عقب نفس

منه صىل اهلل عليه وسـلم ال متكث نفاسًا ، وانام فعل َن ذلك بتعليم  :( أي ) جتلس   قوهلا

ـت رسول اهلل للنساء يف نفاسهن أربعني يومًا ( تفاق ، وقد دّل عليه حديث ) وق  اد جمر  

 . يف املستدركرواه احلاكم 

أنـه اطلـع عـىل  :املعنى، ) عىل عهد النبي صىل اهلل عليه وسلم ( املراد : يف حياته قوهلا

 ه.أقر  ويف حياته ذلك 

يومًا ( هذا إن مل تـَر الطهـر ، فـإن رأت الطهـر قبـل األربعـني فليسـت  ) أربعني قوهلا

ومبارشة العبادات ، ويؤيده  حـديث أنـس  االغتسالبل هي طاهرة جيب عليها  ؛نفاساً 

                                                             

 .العدة واالسترباءمسائل أنه يوجب البلوغ، وتتعلق به وينفرد احليض يف  (1)
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أن النبي صىل اهلل عليه وسلم ) وقـّت للنفساء أربعـني يومـًا إالّ أن تـرى الطهـر قبـل 

 ذلك ( أخرجه ابن ماجه .

 فوائد احلديث :

عليهـا ذلـك كـام دل ًا من العبادات بل حيـرم كثريأن املرأة يف نفاسها ال تبارش ( فيه 1)

 ."جتلس ": عليه قوهلا

( أن األربعني املذكورة يف احلديث هي غالب النفاس وليس حّده  األكثر إذ قد يزيد 2)

 عىل األربعني كام دل عليه االستقراء وأثبته الواقع .

 عليـه وسـلم عـىل بيـان األحكـام الرشـعية والفـروع ( فيه حرص النبي صىل اهلل3)

 الفقهية التي يرتتب عليها صحة العبادة.

 تتمة:

النفاس وسكت عن أقله وأكثره ، فأّما أقله فال حد له بل مـا  ذكر احلديث غالَب          

جد منه وإن قّل ي سمى نفاسًا. وأما أكثره فسـتون يومـاً  إذا اسـتمر دم النفـاس ، أمـا و 

السـتني ولـو  فهو استحاضة ، فإن طهرت بعـد متـام -وهو الستني-حتى جاوز أكثره 

 حيض . الدم العائدف ،حلظة ثم عاد الدم

* * * 
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 احلديث الثاين والثالثون

 موجبات اجلنة

: ل رسول اهلل  صىل اهلل عليه وسلم: قاالرمحن بن عوف ريض اهلل عنه  قالعن عبد       

قيـل  ،هاوأطاعت زوج   ،هاظت فرج  وحف   ،هاوصامت شهر   ،هامخس    ت املرأة  إذا صل   )

 رواه اإلمام أمحد وابن حبان وغريمها . ( ئت  ش   ة  أبواب اجلن   ة من أيِ ادخيل اجلن   :هلا

 رشح احلديث :

 ؛املكتوبـات اخلمـسالصـلوات حافظـت عـىل  :ها ( املرادمخَس  ت املرأة  ذا صل  إ)  قوله

 مراعاة رشوطها.و ،إمتام طهارتا و ،بأدائها يف أوقاتا

اقتصـاره  يف، و) وصامت شهرها ( أي شهر رمضان ماعدا أيام احليض إن كـان  قوله

عىل ذكر الصوم والصالة دون بقيـة األركـان اخلمسـة تنبيـه لغلبـة تفـريط النسـاء يف 

ته ويتحتم فيه احلج فأناط الصالة والصوم ، وألن الغالب أن املرأة ال مال هلا جتب زكا

 .احلكم بالغالب

عـن واملعنـى صـانت نفسـها  يف رواية ) أحصنت فرجهـا () وحفظت فرجها (  قوله

ويف معناه قوله تعاىل: ) وقل للمؤمنات  يغضضن الفواحش املحرمة من زنا وسحاق، 

 من أبصارهن  وحيفظن فروجهن  (.

طاعة ملخلـوق  زوجها ( بامتثال أمره وترك هنيه، فإن أمر بمعصية فال ) وأطاعت قوله

 يف معصية اخلالق. 
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إشارة إىل حتقـق الـدخول ، وهـذا إن اجتنبـت مـع  عرب  باملايض) دخلت اجلنة (  قوله

أي :  "دخلـت اجلنـة  "ذلك بقية الكبائر أو تابت توبة نصوحا أو عفي عنها ؛ ومعنى 

 مع السابقني األولني وإال فكل مسلم ال بد أن يدخل اجلنة وإن دخل النار .

 فوائد احلديث : 

، وال هـا مـن موجبـات اجلنـة( فيه احلث عىل االهتامم بالفرائض وأن املحافظة علي1)

هام بالذكر دونالصالة سيام   .غريمها والصوم حيث خص 

 أركان اإلسالم إشارة إىل عظم حق الزوج . بعض ذكر طاعة الزوج مع يف( 2)

 .من الفواحش ألنه من أولويات النجاة يف الدنيا واآلخرةحفظ الفرج التنبيه عىل ( 3)

 : تتمة 

 حق الزوج أحاديث كثرية منها :بيان ورد يف        

 آمـر كنـت قال : ) لـو هريرة ريض اهلل عنه عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أيب عن -1

الرتمذي وقال : حـديث  ( رَواه لزوجها تسجد أن املرأة ألمرت ألحد يسجد أن أحداً 

  .صحيح حسن

 ماتـت امرأة ) أيام سلمة ريض اهلل عنها أن النبي صىل اهلل عليه وسَلم قال : أم عن -2

 وَحّسنه . رواه الرتمذي  اجلنة( دخلت راض عنها وزوجها

*** 

 

 



79 
 

 احلديث الثالث والثالثون

 النهي عن التعطر عند اخلروج

ـ :قال  ه عن النبي  صىل اهلل عليه وسلمعن أيب موسى األشعري ريض اهلل عن        ام ) أي 

د والرتمـذي وبـوداأرواه  ها فهي زانيـة (ليجدوا رحي   وم  عىل ق   ت  فمر    رت  استعط   امرأة  

 وابن خزيمة وغريهم .

 : رشح احلديث

 ( التعبـري هبـذه العبـارة يعـم  املتزوجـة وغـري املتزوجـة، والصـغرية ) أيام امـرأةٍ  قوله

.  والكبرية، فالوعيد املذكور يتناوهلن 

ه ، ويسـتوي يف رحي ـ يـب الظـاهروهو الط   ؛طراستعملت الع  أي: استعطرت ( )  قوله

 .لبوسهاالنهي استعامله يف بدهنا أو م

 . ها يف طريقهمها بالرجال قعود  مرور   : عىل رجال، ومثل  ) فمرت عىل قوم ( أيقوله 

هـا َر ) ليجدوا رحيها ( أي : ألجل أن يشموا ريح عطرها ، وفيه التنبيه إىل أن تعط   قوله

 كان ألجل هذا القصد.

 ،يف أسبابه ساعيةٌ  ،للزنا ضةٌ هي بسبب ذلك متعر   :، أيزانية ( إما جمازاً  ) فهي قوله

إن جمامع  :، وإما أن يراد احلقيقة بأن يقال جمازاً  لذلك زانيةً  يت  ، فسم  إىل طالبه داعيةٌ 
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م هوة وصم  الش   ام غلبت  فرب   ،رالسيام مع التعط   ،ق هبن  ام ختلو ممن يف قلبه تعل  الرجال قل  

 العزم فوقع الزنا احلقيقي . قال ابن شهاب يف منظومته: 

 بالطيب فهي يف احلديث زانية       ومن تكن بني الرجال ماشية   

 :فوائد احلديث 

هها بالزانيـة ؛ وهـو مـن حيث شب  عيد الشديد ملن خرجت متعطرة ( يف احلديث الو1)

 أبلغ التهديد .

أجنبيـة ألن اهلل إذا حـرم شـيئا زجـرت  ( أخذ بعضهم منه حرمة التلذذ بشم طيب2)

الرشيعة عام جير إليه حتى كان ابن عمر ريض اهلل عنهام ينهى عن القعود بمحـل امـرأة 

 قامت عنه حتى يربد .

 .يرتصد باملرأة ليفتنها ويفتن هبا( فيه إشارة اىل عداوة الشيطان وخبثه، وأنه  3)

 تتمة :

وتطيبها لزوجها  ن املرأة  : تزي  همحمبوب، قال بعضن للزوج مطلوب ب والتزي  التطي       

فـإذا  ،ألن العـني رائـد القلـب ،يزيد من املحبة واأللفة بينهام وعدم الكراهة والنفـرة

ـمنظرًا أوصلت   استحسنت   عًا مـن ه إىل القلب فحصلت املحبة ، وإذا نظرت منظـرًا بش 

 ، قاله املناوي يف فيض القدير.لقيه إىل القلب فتحصل الكراهة والنفرة أو لباس ت   ي  ز  

*** 
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 احلديث الرابع والثالثون 

 حتريم سؤال املرأة الطالق 

ـ عن ثوبان ريض اهلل عنه  أن رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وسـلم قـال :         ام امـرأة  ) أي 

رواه اإلمـام أمحـد  ( ة  اجلنـ  عليها رائحـة   فحرام   ما بأس   الق من غري  ها الط  زوج   سألت  

 والرتمذي وحسنه واحلاكم وصححه وغريهم.

 رشح احلديث :

 هذا اإلطالق عىل أن احلكم يشمل كل متزوجة . دل  (   امرأةٍ ) أيام   قوله 

واٌء كان بنفسـها أي: طلبت، وسواٌء كان الطلب مشافهة أو كتابة، وس(  ) سألت   قوله

   أو بواسطة غريها.

، قهـا؛ واملعنى : طلبت من زوجها أن يطل  "طالقها"الق ( يف رواية ها الط  زوَج )  قوله

د "الطالق"ولفظ  أن ي قال: لو طلبـت بلفـظ كنايـة كـان مثَلـه يف  هنا رصيح، وال يبع 

 .التحريم، إذ قد يفهم الزوج كالمها فيقع املحذور، واهلل أعلم

: يف غـري لشـدة؛ واملعنـىتأكيـد ؛ والبـأس: الل "ما "( بزيادة  ما بأسٍ  ) من غري  قوله : 

ة تدعوها وتلجئها إىل املفارقة ؛ بخالف ما لو كان هناك سبب مثل أن ختـاف حالة شد  

؛ رشة لكراهتهـا لـهسن الصحبة ومجيل الع  أن ال تقيم حدود اهلل فيام جيب عليها من ح  

: األخبار ابن حجراحلافظ ها فأرادت أن تنخلع منه، قال أن يضار   -أيضاً –ومن ذلك 
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الواردة يف ترهيب املرأة من طلب طـالق زوجهـا حممولـة عـىل مـا إذا مل يكـن سـبب 

 يقتيض ذلك.

؛ مع أوائل من جيدون هذه الرائحـةممنوع عنها  :اجلنة ( أي عليها رائحة   ) فحرامٌ  قوله

ه يقـول : إذا كانـت ال فهو ملزيد املبالغة يف التهديـد ؛ و كأن ـ ،ال أهنا ال جتد رحيها أصالً 

  حيها فمن باب أوىل أهنا ال تدخلها.جتد ر

حـديث أيب هريـرة وقد ورد يف الرتهيب من هذا األمـر أحاديـث أخـرى منهـا : قلت

 .(1)( املنافقات عات هن  عات واملختل  املنتز  ريض اهلل عنه رفعه ) 

 فوائد احلديث :

 ،األبنـاءها الطالق ملا يف هذا من تشتيت األرسة وضياع ( هني املرأة عن سؤال زوج  1)

 حيث ال حاجة تدعو إليه . النهي   وحمل  

ج  2) أو تقصـري الـزوج ونحـو  ،ةالزوجي ـ ما يقتيض ذلك من عدم إقامة حـق   دَ ( إذا و 

 ."من غري ما بأس"يشري إليه قوله  الطالق كام ذلك جاز طلب  

 ( فيه اإلشارة إىل كراهة الطالق وأنه أبغض احلالل إىل اهلل.3)

  * * * 

 

                                                             

 ".ويف صحته نظر"قال احلافظ ابن حجر يف الفتح: وغريمها،  أخرجه أمحد والنسائي ( 1)
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 اخلامس والثالثون احلديث

 احلج   ساء  النِ  جهاد   

أهنا قالت: يا رسول اهلل نرى اجلهاد أفضل العمل أفال  ريض اهلل عنها عن عائشة      

رواه البخاري (  مربور حج   اجلهاد   أفضل   لكن   نجاهد؟ قال صىل اهلل عليه وسلم: )

 ومسلم وغريمها .

 رشح احلديث :

ة،  "رأى" ( قال أهل اللغة: ) نرى اجلهادَ قوهلا  هلا ثالثة اطالقات: األوىل: برصي 

ية: ما يراه النظر بجارحة العني، والثان :ة، فاألوىلوالثانية: حلمي ة، والثالثة: علمي  

 "نرى"، ثم  إن التعبري بلفظ اجلمع العلم واملعرفة، وهي املراد هنا النائم، والثالثة:

ها، وهو ما بي نته ومعها غري   ريض اهلل عنهاعائشة املؤمنني  أم  يدل  عىل السائل هنا 

 ."استأذنته نساؤه يف اجلهاد "رواية عائشة بنت طلحة  

لن : نعلم  وكأهنن  من أفضل العمل،  :، أي"من"عىل تقدير (  العمل   أفضَل  ) اقوهل ق 

أو نعتقد أن اجلهاد أفضل العمل ؛ وحيتمل أن يكون طريق العلم كثرة ما سمعوا من 

 عليه.  الرتغيب فيه ، واحلث  

: العيني ، قالكام يف رواية النسائي أال نخرج فنجاهد معكأي:  ) أفال نجاهد؟ (قوهلا 

ضيض، وجيوز أن تكون كلمة تستعمل يف مثل هذا املوضع للعرض والتح "أال"
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قيل : الغزو واجلهاد بمعنى  "أال نغزو  "قلت : وقع يف رواية يف الصحيحني للتمني. 

 واحد، وقيل : الغزو: القصد إىل القتال؛ واجلهاد : بذل املقدور يف القتال.

و قوله ن  "يت ) لكن أفضل اجلهاد ( ر 
حرف  ؛بكرس الكاف وإسكان النون "لك 

ويت   ن  "الرواية الثانية خطاب لإلناث، و "ن  لك  " استدراك، ور  فيها إشارة إىل  "لك 

 .  "إن اهلل كتب اجلهاد عىل الرجال  "حديث اجلهاد بالرجال كام يشري إليه  اختصاص

من  اختلفوا يف املراد باحلج املربور، فقيل: هو الذي ال خيالطه يشءٌ  (مربور  )حٌج قوله 

 رفث وال فسوق، الذي ال رياء فيه وال سمعة والل، وقيل: هو مأثم، وقيل: هو املتقب  

 ه معصية.ب  عق  وقيل: الذي مل ت

 فوائد احلديث :

 القربات وأفضل الطاعات . التنويه بفضل اجلهاد يف سبيل اهلل وأنه من أجل  ه في – 1

إىل التنافس عىل اخلريات والتسابق إىل  يف اجلهاد ملمٌح  يف طلب النساء اإلذنَ  - 2

 الدرجات.

ورباط  ،ة جسدٍ فيه أن جهاد العدو وقتاهلم خمتص بالرجال ملا حيتاجه من قو   - 3

 ووفور شجاعة ؛ وهي يف الغالب من صفات الرجال . ،جأشٍ 

فيه بيان حكمة الرشيعة اإلسالمية حيث وضعت األمور يف نصاهبا ؛ وأسندت  - 4

 . "يم حكيم واهلل عل "املهام إىل أرباهبا ؛ وفتحت للمتنافسني واسع أبواهبا 

*** 
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 احلديث السادس والثالثون

 اخلـروج اىل جمـالس اخلـري

 :صىل اهلل عليه وسلم قال رسول اهللعن زينب امرأة ابن مسعود ريض اهلل عنهام أن       

 رواه البخاري ومسلم وغريمها . طيبًا ( فال متس   املسجد   ن  إحداك   دت  ه  ) إذا ش  

 رشح احلديث :

كل  حلضور؛ واخلطاب ل؛ من الشهود وهو احَضت :( أي ن  إحداك   دت  ه  ) اذا َش  قوله

خ  مسلمة  ال "د أيب داود عن ابـن عمـر مرفوعـًا يف حضور اجلامعة فعن هلن   َص إذ قد ر 

 ."خري هلن ن  وبيوت   ،متنعوا نساءكم املساجد

للخري  جممعٍ  ها كل  قام يف املسجد، ومثل  صالة اجلامعة ألهنا ت   :) املسجد ( املقصود قوله

صـالة يف املسـجد الرخصة للمرأة بال وهذا احلديث وإن أفادللعلم أو الذكر،  وجملسٍ 

يف بيتها أفضل من صالتا يف املسجد فعن أم محيد الساعدية أهنا جاءت  تاإال أن صال

 :قالف ،إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقالت يا رسول اهلل إين أحب الصالة معك

وصـالتك يف  ،لـك مـن صـالتك يف حجرتـك ك يف بيتك خريٌ ، وصالت  ت  ) قد علم

وصالتك يف دارك خري مـن صـالتك يف مسـجد  ،حجرتك خري من صالتك يف دارك

وصالتك يف  مسجد قومك خري من صالتك يف مسجد اجلامعة ( رواه اإلمام  ،قومك

 .أمحد وإسناده حسن
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و سبب املنـع  ،طيبًا ( فيه النهي عن التعطر عند اخلروج لصالة اجلامعة متس   ) فال قوله

لـذا فإنـه يلحـق بالطيـب مـا يف وحصول الفتنة، منه ما فيه من حتريك داعية الشهوة؛ 

واحلـيل الـذي يظهـر والزينـة الفـاخرة وكـذا  ،معناه كاللبـاس الـذي يلفـت االنتبـاه

 االختالط بالرجال .

                                                                         : فوائد احلديث

 ( فيه جواز حضور املرأة صالة اجلامعة متى كانت حمتشمة مسترتة . 1)

 ،يف معناه كحسـن امللـبس ، ويلحق به مار عند خروج النساء( فيه النهي عن التعط  2)

 .فتنةخشية ال وكذا االختالط بالرجاللفتة للنظر، والزينة امل ،يل الذي يظهرواحل  

 . فيه التنبيه عىل إغالق مداخل الشيطان، وأبواب الفتنة( 3)

* * * 
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 احلديث السابع والثالثون

 وزش  الن   رمة  ح  

 يب هريرة ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قـال : ) إذا دعـا الرجـل  أعن        

  . رواه البخاري ومسلم وغريمهاح ( صب  حتى ت   ها املالئكة  لعنت   ه فأبت  ه إىل فراش  امرأت  

 رشح احلديث :

وفيه استحباب التعبـري عـن األلفـاظ ) إذا دعا الرجل امرأته ( كناية عن اجلامع ،  قوله

يف القـرآن  جاءذلك هو من آداب الكالم وحسن اخلطاب، وقد واملستهجنة بالكناية، 

 .يف مواضع كثريةوالسنة 

فيه أن السنة أن يبيت الرجـل مـع أهلـه يف و أي: إىل موضع النوم،  ) إىل فراشه ( قوله

بل لكـل  ،فراش واحد وال جيري عىل سنن األعاجم من كوهنم ال يضاجعون نساءهم

 ، قاله املناوي .اش فإذا احتاجها يأتيها أو تأتيهمن الزوجني فر

رض ونحوه؛ زاد أبـو عوانـة من م أن جتيء وليس هلا عذرأي: امتنعت ) فأبت ( قوله 

ـ ألنـه ؛عـنجه وقوع الل  وهبذه الزيادة يت   "عليها فبات غضبانَ " ق ثبـوت حينئـذ يتحق 

ا ألنـه تـرك حقـه م  إو ،ا ألنه عذرهام  إمل يغضب من ذلك فإنه  معصيتها بخالف ما إذا

 من ذلك .
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ألنه ال جيـوز  ؛رمحة اهللالطرد والبعد عن هنا اللعن ب ئكة ( ليس املرادها املال) لعنت   قوله

م واحلرمـان مـن الـدعاء هلـا  الـذ  العـريف وهـو مطلـق املـراد: اللعـن بـل  ،عىل مسلم

ال يصدر من املالئكـة الـذين هـم أهـل الـرب  -أيضاً –، وألنه املالئكةواالستغفار من 

 . والطاعة

بـام عىل اختصـاص اللعـن  "حتى تصبح "قال العلامء : دّل قوله صبح ( ) حتى ت   قوله

تأكد ذلك الشأن يف الليل وقوة الباعث عليـه، وال  الرس   إذا وقع منها ذلك لياًل؛ وكأن  

الليـل بالـذكر ألنـه املظنـة  وإنـام خـص   ،يلزم من ذلك أنه جيوز هلا االمتناع يف النهـار

والبن خزيمـة وابـن وهي أكثر فائدة .  "حتى ترجع"يف رواية ويؤي ده أن  وقع  ،لذلك

ديث جابر رفعه ) ثالثة ال تقبل هلم صالة وال يصعد هلم إىل السامء حسـنة حبان من ح

العبد اآلبق حتى يرجع والسكران حتى يصحو واملرأة الساخط عليهـا زوجهـا حتـى 

 يرىض ( فهذه االطالقات تتناول الليل والنهار .

 فوائد احلديث :

أن منع املرأة احلقوق يف األبدان أو األموال مما يوجـب سـخط اهلل إال  ( يف احلديث1)

  .بعفوهاهلل دها أن يتغم  

هنم يدعون أوذلك يدل عىل  ،( فيه أن املالئكة تدعو عىل أهل املعصية ما داموا فيها2)

 ألهل الطاعة ما داموا فيها قاله بعضهم .
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رش لكونـه  صـىل اهلل عليـه وسـلم  ( فيه دليل عىل قبول دعاء املالئكة مـن خـري أو3)

 خّوف بذلك .

 .إذ فيها مرضاة اهلل تعاىلاىل مساعدة الزوج وطلب مرضاته الزوجة إرشاد ( فيه 4)

الشـارع النسـاء  ث  لرجل داعية النكاح ولذلك ح( فيه أن أقوى التشويشات عىل ا5)

 عىل مساعدة الرجال يف ذلك .

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 والثالثوناحلديث الثامن 

 الرتغيب يف الصدقة

خرج رسول اهلل  صىل اهلل عليه وسلم  يف  :قالريض اهلل عنه عن أيب سعيد اخلدري       

ـ ر  م   فأضحى أو فطر إىل املصىل    فـإيِن   قن  تصـد   ؛النسـاء   عىل النساء فقـال : ) يـا معرش 

ـك  وت   ،عـن  الل   رن  كث ـ) ت   : يا رسول اهلل ؟ قـال م  النار ( فقلن : وب   أهل   أكثر   ن  ك  يت  أر  رن  ف 

(  ن  مـن إحـداك   م  ل احلـاز  الرج   ِب ل  ل   هب  أذ   ودين   عقل   ن ناقصات  م   ما رأيت   ،ريالعش  

 نصـف   مثـل   املـرأة   شـهادة   يس  نا يا رسول اهلل ؟ قال : ) أل  ل  نا وعق  دين   صان  ق  قلن : وما ن  

مل  إذا حاضـت   ألـيس   ،هـامن عقل   نقصان   بىل ، قال : ) فذلك   : ( ؟ قلن   الرجل   شهادة  

 .رواه البخاري ومسلمها ( دين   قصان  ، قال : ) فذلك من ن  : بىل ؟ قلن  م (ص  ومل ت   صِل ت  

 :رشح احلديث 

بـت احلـارضات عـىل ل  عـام غ   واخلطـاب   ،) يـا معرشـ النسـاء ( أي : مجـاعتهن   قوله

الغائبات ، قال أهل اللغة: املعرش: هم اجلامعة الـذين أمـرهم واحـد أي مشـرتكون ، 

وهو اسم يتناوهلم كاإلنس معرش واجلن معرش واألنبياء معرش والنسـاء معرشـ ونحـو 

 ذلك ومجعه معارش .

 الصـدقة لفضـلها ومـا ، أي : أعطني الصدقة ، وإنـام خـص  هلن   ) تصدقن ( أمٌر  قوله

ن ( ) تصـدق  ، ويف روايـة حلسنة لصاحبها يف الـدنيا واالخـرةيرتتب عليها من اآلثار ا

 قلت: ويف رواية )تصدق ن وأكثرن من االستغفار (. .رها ثالثاً وكر  
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من طريق الوحي ؛ أو برصية  أي : علمت   ،ة( قد تكون رأى علمي    ن  ك  ) فإين رأيت  قوله 

أراين أي: ( ن  ك  ريـت  )أ   روايـةد الثـاين ؛ ويؤي  وذلك ليلة اإلرساءأي : رأيت ذلك بعيني 

  .اهلل إياكن  

: أكثـر دملقصوجهن م (، ا ركن  حطبيف رواية اإلمام أمحد ) أكث أهل النار ( أكثَر  )قوله 

حـديث ، وقد جاء رصحيًا يف السنديجنس النساء، وليس املراد أكثر احلارضات. قاله 

  ."ها النساءيف النار فرأيت أكثر أهل   اطلعت  "

فن سب القول إىل اجلميع،  القائلة ذلك امرأة  واحدة( يا رسول اهلل ؟ مَ فقلن : وب   ) قوله

َ  ينفقامت امرأٌة  سفعاء اخلد   في رواية )ف
(، وفيه دليل عىل طلـب الزيـادة  فقالت: ومل 

 .لبحث عن حكم الترشيعيف العلم، وا

، وهـو حـرام، قـال الدعاء باإلبعـاد مـن رمحـه اهلل تعـاىل ( اللعن   عنَ الل   رنَ ) تكث  قوله 

 :ويف الرشـع ،فإنه يف اللغـة اإلبعـاد والطـرد ،اتفق العلامء عىل حتريم اللعن"النووي: 

 ه وخامتـة  حال ـعـرف فال جيوز أن يبعد من رمحة اهلل تعاىل من ال ي   ،اإلبعاد من رمحة اهلل

أو دابـة إال  كـافراً  كان أو أحد بعينه مسلامً  فلهذا قالوا ال جيوز لعن   ،قطعيةً  ه معرفةً أمر  

   ."رشعي أنه مات عىل الكفر أو يموت عليه كأيب جهل وإبليس من علمنا بنصٍ 

العشري بفتح العني وكرسـ الشـني وهـو يف األصـل املعـارش ) وتكفرن العشري (  قوله

رتها بـرتك جحـد نعمتـه وإنكارهـا أو سـ :وكفران العشري، هنا الزوجواملراد  ،مطلقاً 

 والكفر يف الدين أكثر.  ،واستعامل الكفران يف النعمة :شكرها ، قال أهل اللغة
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ختلفوا يف العقل، فقيـل: هـو العلـم، ألن ا(  ودينٍ   عقلٍ  رأيت من ناقصات   ) ما قوله

ون بني قوهلم: عقلت وعلمت، وقيـل: العقـل العقل والعلم يف اللغة واحد، وال يفرق

والدين: الطاعـة، بعض العلوم الَضورية، وقيل: قوة يميز هبا بني حقائق املعلومات. 

 فيهام بام سيأيت. رس  النقص  وقد ف  

 ) وما نقصان ديننا وعقلنا ؟ ( كأنه خفي عليها ذلك حتى سألت عنه . قوهلا

: شـهادة امـرأتني مـنكن أي شهادة املرأة مثـل نصـف شـهادة الرجـل ( ) أليسقوله 

: أشار بقوله مثل نصف شهادة الرجـل إىل قولـه ابن حجربشهادة رجل ؛ قال احلافظ 

ة بقل ـ نٌ تعاىل ) فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ( ألن االستظهار بأخرى مؤذ  

 ها .عقل   ر بنقص  شع  ها وهو م  ضبط  

ـ إذا حاضت مل تصـل  ) أليس قوله  متكـث إحـداكن الـثالث "ويف روايـة م (  ومل تص 

الكالم عن بعض أحكـام احلـيض عنـد وقد مىض  ،" تصيل أي وال تصومواألربع ال

وحديث ) كن ا نؤمر بقضـاء الصـوم ) إذا أقبلت احليضة فدعي الصالة (  رشح حديث

 . وال نؤمر بقضاء الصالة (

  :فوائد احلديث 

عىل الصدقة وأفعال الرب واالكثار من االستغفار وسـائر الطاعـات وأن ( فيه احلث 1)

 احلسنات يذهبن السيئات.

 ذكر اهلل وأنواع طاعته .بالصدقة و( يف احلديث استدفاع البالء 2)
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م مـا مـن نصـح أمتـه وتعلـيمهصىل اهلل عليـه وسـلم النبي ا كان عليه ملبياٌن ( فيه 3)

 .ينفعهم وحتذيرهم مما يَضهم 

 ،ة احلكـموجواز االستفهام عن عل   ،م للعامل فيام ال يدركه فهمهفيه مراجعة املتعل  ( 4)

 . املتعل موبيان العامل ما حيتاج إليه 

 كفران احلقوق ووجوب شكر املنعم .اللعن، و( فيه حتريم 5)

 . اآلن( فيه أن اجلنة والنار خملوقتان موجودتان 6)

عـذيب أهـل التوحيـد عـىل وت ،ةرج مـن املل ـخي   جواز إطالق الكفر عىل ما الفيه ( 7)

 .املعايص

* * * 
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 احلديث التاسع والثالثون

 حرمة البيوت

مرأة ال عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  قال : ) ال حيل     

فإنه  وما أنفقت من نفقة    ،إذنه  إال ب يف بيته   وال تأذن  ،  هإال بإذن   ها شاهد  وزوج   أن تصوم  

  رواه البخاري ومسلم وغريمها .ه ( إليه شطر   ىؤد  ي  

 :رشح احلديث 

وهـو هنـي  ، مرأة أن تصوم ( هذا حممول عىل صوم التطـوع املنـدوبال ) ال حيل   قوله

حتريم ، واستثنى الشافعية نحو صيام يـوم عرفـة وعاشـوراء فـال حيتـاج إىل إذن مـن 

 الزوج كام ذكروه يف باب النفقات من كتب الفقه .

ه حق االسـتمتاع ه أن الزوج لها شاهد ( أي حارض معها يف بلدها، وسبب  ) وزوج   قوله

 .ع وال بواجب عىل الرتاخيبتطو   ه  ه واجب عىل الفور فال يفوت  ؛ وحق  هبا يف كل األيام

) إال بإذنه ( ترصحيًا أو تلوحيًا ، قال النووي : أمـا اذا كـان زوجهـا مسـافرًا فلهـا قوله 

  ه االستمتاع اذا مل تكن معه . الصوم ألنه ال يتأتى من

وهـذا القيـد ال  "شـاهد وهـو"زاد مسـلم لرجٍل أو المرأٍة، ) وال تأذن يف بيته ( قوله 

للمرأة أن تأذن ملـن يـدخل  بيحيبة الزوج ال تبل خرج خمرج الغالب وإال فغَ مفهوم له 

ىل بيته بل يتأكد حينئذ عليها املنع لثبوت األحاديث الواردة يف النهى عـن الـدخول عـ

أمـا  ،ه فيام يتعلق بالـدخول عليهـا، هذا كل   ن  هزوج  أ ن  املغيبات وهّن الاليت غاب عنه
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لشخص يف دخول موضع من الدار التي هي فيهـا أو إىل  طلق دخول البيت بأن تأذنم  

 بناء منفرد عن سكنها فالذي يظهر أنه ملتحق باألول .

عـىل الـزوج  فتـات  ال بإذنه ( قال النووي : يف هذا احلديث إشـارة إىل أنـه ال ي  إ) قوله 

 أمـا لـو علمـت   ،بـه وهو حممول عىل ما ال تعلم رضا الـزوج   ،ال بإذنهإذن يف بيته باإل

م بإدخال الضيفان موضعًا معـدًا عادت   رضا الزوج بذلك فال حرج عليها كمن جرت  

وحاصـل  ،دخـاهلم إىل إذن خـاص لـذلكإكان حارضًا أم غائبًا فال يفتقـر سواء  ،هلم

 أنه ال بد من اعتبار إذنه تفصيال أو إمجاال . املسألة

إنفاق املال والطعام واللباس وغري ذلـك  اإلطالق   ( شمَل  من نفقةٍ  ) وما أنفقت  قوله 

  .وإن قل  

نصفه ؛ واملراد نصف األجـر كـام جـاء واضـحًا يف  :) فإنه ي ؤّدى إليه شطره ( أي قوله

رواه  "سب زوجهـا بـأمره فلـه نصـف أجـرهإذا أنفقت املرأة من ك "رواية أيب هريرة 

 .الشيخان

 :فوائد احلديث 

فيـه اإلشـارة اىل ، ومن صوم التطوع إال بـإذن الـزوجمنع املرأة عىل احلديث  دل   (1)

 .ىل غريه يف األمور الدينيةه التقديم عاالهتامم بام حق  

هم إال إن وجودَ  ب  حي   هم والود  ( فيه النهي عن ادخال املرأة يف بيت زوجها من اليَ 2)

 و علمت رضاه .أ ،أذن هلا
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الطعام والثياب بإذن زوجهـا، وأهنـا ا يف البيت من ( فيه استحباب إنفاق الزوجة مم  3)

 ثاب هي وزوجها عىل ذلك . ت  

( فيه التنبيه عىل أن حق الزوج عظيم حتى ق دم عىل التطـوع بالعبـادات، وأن عـىل 4)

 يكدر عليه . يضايقه وال تعلم أنه ال ما تفعل إال املرأة أن تلتمس رضا زوجها وأن ال

*** 
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  احلديث االربعون

 ةجالزو صفاتمن  

جوا عن معقل بن يسار ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال : ) تزو       

 بكم ( رواه أبو داود والنسائي وغريمها. فإين مكاثر   ،الولود   الودود  

 سبب احلديث :

قال وإىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم   جاءرجالأن  "معجمه"يف الطرباين  ىرو     

 ثـم  ، أفأتزوجها ؟ فنهـاه  ،ا ال تلدذات حسب ومنصب ومال إال أهن   امرأةً  : أصبت  له 

جوا الودود  : )قال  . وذكر احلديث(... تزو 

 رشح احلديث :

؛ و يظهر ذلـك يف بة لزوجهاذات الود ؛ واملراد : املتحب   :) تزوجوا الودود ( أي قوله :

 بشاشة .الو دباألو ،دمةاخلف يف اخلطاب ؛ وكثرة التلط  

بأن تكون مـن شـأهنا أن تلـد ؛ وي عـرف يف البكـر بأقارهبـا مـن  :) الولود ( أي قوله :

ة بل من هي يف مظن  ،أنه ليس املراد بالولود كثرة األوالد النساء، قال أبو زرعة : واحلق  

  دون العجوز التي انقطع نسلها. ؛ةالوالدة وهي الشاب  

ير : وإنام أتى بقيـدين ألن الـودود إذا مل تكـن ولـودًا ال يرغـب قال يف فيض القد        

 ل املقصود . اهـ الرجل فيها ، والولود غري الودود ال حتص  
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بكم األمـم  غلب  أَ  :أيتعليل لألمر بتزويج الولود الودود ، ) فإين مكاثر بكم (  قوله :

روا، )تنـاكحوا تكث ـاآلخـر: ديث كام دل  عليه احلـاملباهاة ؛  :واملراد ،السابقة يف الكثرة

 .باهي بكم األمم يوم القيامة( رواه الديلميفإين أ  

 فوائد احلديث :

 ا ندب إليه الرشع احلنيف .احلث عىل الزواج وأنه مم   ه( في1)

 ( فيه استحباب خطبة الودود الولود ملا يف ذلك من حتقيق مقاصد النكاح .2)

حكـم مرشـوعية  ي إحـدىوهـ ،القيامة بكثرة األتباعيوم يتباهون األنبياء  فيه أن( 3)

  .النكاح

* * * 

هذا ما يرس اهلل مجعه بفضله ومنته ، وهو حسبي ونعم الوكيل ، وأساله تعاىل  أن حيسن 

 خامتتنا ، وأن يتقبل منا مجيع أعاملنا ، إنه قريب جميب.

 وصىل اهلل عىل سيدنا ممد وعىل آله وصحبه وسلم

 العاملني .واحلمد هلل رب 

 هـ 1426/  4/  4
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